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Boa semana!

16 LAZER – Fazenda Capoava, de Itu, tem uma 
vasta programação de Páscoa, com caça aos ovos

26 DOSES – Os trapalhões Mussum e Zacarias 
beberam no Bar do André, desde então Rei do Mé

A
Páscoa está pró-
xima e com ela a 
vontade de devo-
rar ovos e sobre-

mesas com muito chocola-
te. Por isso, nesta edição, a 
revista dá sugestões imper-
díveis para testar em casa, 
aproveite!  Confira também 
a matéria de Kátia Camargo 
sobre a importância da leitura na vida dos entre-
vistados. O escritor Jorge Luiz Borges, por exem-
plo, dizia: “Sempre imaginei que o paraíso fosse 
uma espécie de biblioteca”, enquanto José Sara-
mago escreveu:  “A leitura é, provavelmente, uma 
outra maneira de estar em um lugar”. Para quem  
gosta de Decoração, Daniela Nucci foi pesquisar 
sobre Feng Shui, a técnica milenar chinesa  usa-
da para renovar o astral da casa. Os quartos, se-
gundo essa ciência, são verdadeiros santuários 
para abrigar os sonhos e um local reservado para 
a renovação das energias. De acordo com o Feng 
Shui Interior, uma corrente do Feng Shui que 
mistura aspectos psicológicos dos moradores 
com conceitos da técnica de harmonização de 
ambientes, bagunça provoca cansaço, deprime, 
engorda, tira o foco do que realmente conta na 
vida. Portanto, vamos varrer! Uma semana reple-
ta de energias boas para todos. Semana que vem 
a Metrópole tem gente nova na equipe.               

Janete Trevisani,  editora
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As versões clássicas como o tartan são as favoritas do momento, sendo 
que as coleções internacionais fazem repaginações surpreendentes 

Daniela Nucci  –  daniela.nucci@rac.com.br

Só dá xadrez
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igurinha carimbada quando 
chega o Outono, o xadrez do-
mina as vitrines das lojas com 
seu estilo elegante e atempo-

ral. As versões tradicionais  como o 
tartan (padrão escocês) são as mais 
vistas no momento. Porém, as cole-

ções apresentadas pelas grifes inter-
nacionais trouxeram uma repaginada 
do clássico xadrez, inovando tanto no 
mix de cores, quanto nas modelagens 
e texturas. Desde versões vibrantes e 
coloridas até envernizado, em diver-
sas versões do print e a combinação 

com outras padronagens. A estampa 
ganha destaque nas roupas, assim 
como nos acessórios, como cachecol, 
bolsa, cintos e botas. Tudo bem demo-
crático! Vale apostar  nos conjuntinhos 
e misturar o xadrez com estampas di-
ferentes e até mesmo chamativas.    ▄

O tartan é a bola da vez 
com relação ao xadrez. 

É o que está mais 
disponível no momento

ANA VAZ, consultora de 
imagem pessoal e etiqueta
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Mariana Rios usa um conjunto moderno na versão marinho com branco; nas outras fotos, variações interessantes 
que conquistam também o público masculino. Desfile da Versace Inverno 2019 (última foto) apostou no xadrez colorido
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Três aficionados por livros contam do envolvimento que têm 
com a literatura e como isso mudou a vida deles 

Leitura
I S
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Ler, aprender, 
crescer

A 
vida do jovem Max Franco, 
então com 14 anos, come-
çou a ganhar outras dimen-
sões quando ele decidiu 

que passaria a ler um livro por sema-
na. O ano era 1984 – época sem in-
ternet, celular, redes sociais – o fato 
é que, de lá para cá, ele nunca mais 

parou de ler. Não importa onde es-
teja, na bagagem sempre há espaço 
para um livro ou mais. 

Os filhos Arthur, 9 anos, e In-
grid, 21 anos, nascidos e criados na 
era tecnológica  também herdaram 
o amor pela leitura dos pais. Max 
garante que os filhos são apaixona-

dos por leitura. “Quando era casado 
com a mãe deles, criamos o hábito 
de desligar todos os eletrônicos, às 
21h, com isso cada um aproveitava 
o tempo para se dedicar ao seu livro 
favorito. Para eles, ler bastante é um 
processo muito natural e temos um 
acordo de pai para filhos: presentes 

Kátia Camargo  –  katia.camargo@rac.com.br

Ler é beber e comer. 
O espírito que não lê 

emagrece como o 
corpo que não come

 VICTOR HUGO
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só em datas especiais como Natal e 
aniversário, mas livros sempre. Por 
isso temos o hábito de passar em al-
guma livraria pelo menos a cada 15 
dias”, conta.

Hoje, aos 49 anos, o professor de 
storytelling, da Inova Business Scho-
ol, que também é formado em língua 

portuguesa e literatura pela univer-
sidade Estadual do Ceará, coleciona 
leituras e também é autor de oito 
livros, sendo alguns premiados. En-
tre os títulos estão Fios da Navalha, 
Palavras Aladas e Outras Crônicas, O 
Condutor. Max continua devorando 
livros e tem um projeto #livreomun-

do. “Basicamente deve-se ‘perder’ 
um livro em algum canto da cidade, 
possibilitando que alguém o encon-
tre e possa lê-lo também. Deixo em 
um banco, em uma praça ou em um 
café da cidade que estou”, destaca.  
Ele diz que fica feliz em saber que 
as obras vão ganhar novos leitores. 

Professor e escritor, Max Franco, de 49 anos, lê um livro por semana desde a adolescência 
e toca o projeto #livreomundo: livros são colocados em praças e cafés para alguém levar embora

Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos sob suas páginas, 
seu espírito cresce e a pessoa se fortalece

CARLOS RUIZ ZAFÓN
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“Sempre deixo um recado no livro 
pedindo que a pessoa que achou, 
depois de lê-lo o perca por aí”, diz.  

Foi o que ocorreu no Centro de 
Convivência, na última semana, 
quando ele decidiu deixar um livro 

Leitura

obras recém-lançadas. 
O que era uma ideia despre-

tensiosa acabou se tornando um 
grande projeto, tanto que ele foi 
convidado para ser palestrante no 
TEDx Campinas (evento que traz 
pessoas com ideias que merecem 
ser compartilhadas). “Eu sempre 
li, mas nunca fui um leitor voraz. 
Comecei a acompanhar nas redes 
sociais alguns perfis que abriram 
minha mente e desfizeram minha 
resistência com certos gêneros lite-
rários. Não tenho formação na área 
de letras/literatura. Pelo contrário: 
sou advogado e tenho uma rotina 
intensa de trabalho. Mesmo assim, 
aos poucos, comecei a entender e 
me interessar mais sobre o assunto. 
Hoje leio pelo menos meia hora por 
dia de algum livro”, conta.

Pedro criou seu perfil literário 
e começou a fazer posts diários de 
sugestões e suas impressões sobre 
determinados títulos. O jovem ainda 
propõe desafios para seus seguido-
res a fim de mostrar que o hábito da 
leitura é algo saudável para se pra-
ticar diariamente e que o leitor co-
mum consegue encarar leituras mais 
densas e ir além dos best-sellers.

Com o crescimento rápido e es-
pontâneo, Pedro passou a ser segui-
do por nomes conhecidos no mundo 
dos livros, como o escritor português 

Livro colocado por Max no banco da praça do Centro de Convivência é achado por Adriana Moraes do Amaral, que depois de ler vai deixar para outra pessoa

O advogado Pedro Pacífico criou o perfil 
Book.ster, no Instagram, para compartilhar  
suas experiências literárias e incentivar 
o hábito de ler: 89 mil seguidores
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em um dos bancos da praça. Em me-
nos de um minuto a autônoma Adria-
na Moraes do Amaral, 48 anos, achou 
e pegou o livro. “Gosto muito de ler 
e já tinha achado outros livros por 
aí, adorei encontrar mais este. Assim 
que terminar de ler, faço questão de 
deixar em algum lugar para que outra 
pessoa encontre e leia”, diz.

O advogado Pedro Pacífico criou 
o perfil Book.ster, no Instagram, para 
compartilhar suas experiências lite-
rárias e incentivar o hábito de ler: 89 
mil seguidores

Um livro por ano
Estudos apontam que no Brasil a 

média de leitura dos brasileiros é de 
um livro por ano. Esse dado alarman-
te coloca o País em uma das posições 
mais baixas em relação a outros paí-
ses da América Latina. Na Argentina, 
por exemplo, a média anual é de 12 
livros por habitante. Ou seja, esta-
mos lendo pouco, bem pouco.

Contrariando os números do 
País e tentando incentivar a leitura, 
o advogado Pedro Pacífico criou o 
perfil Book.ster, no Instagram, para 
compartilhar suas experiências li-
terárias e incentivar o hábito de 
ler. Em quase dois anos ele já con-
quistou mais de 89 mil seguidores 
interessados em suas dicas de livros 
e resenhas que vão de clássicos a 
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Valter Hugo Mãe, e personalidades 
como os apresentadores Luciano 
Huck, Astrid Fontenelle, Pedro Bial 
e Sophia Abrahão, além dos atores 
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, 
do jogador Kaká e da influenciadora 
digital Gabriela Pugliesi. Em pouco 
tempo, o perfil no Instagram tam-
bém rendeu parcerias promissoras, 
como a feita com a Amazon, grande 
empresa de comércio eletrônico. O 
impacto das vendas dos títulos suge-
ridos por Pedro tem sido tão relevan-
te que seus seguidores apelidaram 
de “efeito Book.ster” quando um li-
vro comentado por ele ganha desta-
que na livraria.

 No ano passado, foi convidado 
a comandar um Clube de Leitura 
no Tucupi, um espaço voltado para 
o desenvolvimento de atividades 
que envolvem a criatividade. Desde 
então, Pedro se encontra a cada 15 
dias com um grupo de leitores para 
discutir a experiência com a obra do 
mês. O Clube está desde o início com 
lotação máxima e já conta com uma 
lista de espera. O advogado partici-
pou também de eventos literários, 
como a Festa Literária Internacional 
de Paraty (Flip), falando sobre sua 
experiência com o Book.ster, e foi 
convidado para ser curador de um 
clube de assinatura de livros chama-
do Garimpo Clube do Livro. 

Para Pedro, o que está por trás de 
todo esse seu movimento é fazer com 

que mais pessoas possam inserir esse 
hábito em sua rotina e incentivar so-
bre a importância da leitura. “Além 
dos benefícios práticos da leitura, 
como a melhora na escrita e a opor-
tunidade de absorver cada vez mais 
conhecimento, esse hábito me torna, 
acima de tudo, um ser humano mais 
empático. Por meio dos livros, eu pos-
so enxergar a vida a partir das mais 
diversas perspectivas, seja do autor ou 
dos personagens por ele criados, pas-
sando a compreender e respeitar cada 
vez mais o outro. A vontade de ler vai 
contagiando outras pessoas”, diz.  

Clarisse e Marias
A produtora de conteúdo forma-

da em estudos literários e jornalismo, 
Michele Lopes criou o site Clarisse e 
Marias, com o objetivo de destacar 
a cultura produzida por mulheres. 
“Inicialmente seria uma página que 
falaria de literatura e principalmente 
pela literatura produzida pelas mu-
lheres, mas foi crescendo e atual-
mente destaca as mulheres que cola-
boram com a vida cultural do Brasil 
e do mundo”, conta . O nome Clarice 
e Marias é uma referência da música 
O Bêbado e o Equilibrista, eterniza-
da na voz de Elis Regina. “Só inverti 
a ordem pois tenho uma profunda 
paixão pela obra de Clarisse Lispec-
tor”, diz. 

Ela relata que Clarices e Marias 
quer falar sobre mulheres famo-
sas e desconhecidas, sobre projetos 
culturais populares e irreverentes, 
sobre toda e qualquer contribuição 
cultural feita por elas. Ela conta que 
lançou recentemente o Autoconhe-
cimento em jornada onde discute 
presencialmente livros escritos por 
mulheres. “No momento estamos 
lendo Mulheres que Correm com 
os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. 
Acredito profundamente no poder 
das leituras coletivas, das rodas de 
conversa, dos círculos de mulheres. 
Desde fevereiro, a cada mês promo-
vemos encontros mensais para a lei-
tura de um ou mais capítulos. Além 
disso, o projeto conta com encontros 
virtuais”, diz.   ▄

Michele Lopes criou o site Clarisse e Marias, 
com o objetivo de destacar a cultura produzida 
por mulheres: encontros mensais

Falando em encontros literários, vale a pena assistir ao filme A 
Sociedade Literária (foto) e a Torta de Casca de Batata, ba-
seado no livro que leva o mesmo título. A história traz Juliet 
Asthon (Lily James), uma escritora britânica que vive livre das 
influências dos padrões da sociedade e que está iniciando seu 
trabalho, mas está em busca de uma ótima história para seu 
próximo livro, algo que faça diferença em sua vida. Em um ce-
nário pós-guerra, Juliet acaba por receber uma carta enviada 
por um fazendeiro chamado Dawsey Adams (Michiel Huisman), 
onde ele conta sobre como um clube do livro local foi fundado 
durante a guerra, em plena fome e sofrimento. E Juliet decide 
viajar para conhecer este curioso clube literário.

No cinema
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Dois profissionais dão dicas para deixar a morada em 
clima aconchegante e com bons fluidos

Ambientes
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Decoração 
relaxante

Daniela Nucci  –  daniela.nucci@rac.com.br

D
epois de um dia de traba-
lho cansativo o bom mes-
mo é recuperar as energias 
num cantinho especial 

para relaxar. É na nossa morada que 
conseguimos construir esse espaço 
zen e acolhedor. A Metrópole con-
versou com dois profissionais da área 
de decoração para dar dicas de am-
bientes relaxantes. Seja escolhendo 
cores tranquilizantes para as paredes, 
acrescentando alguns objetos, po-
sicionando os móveis, plantas e até 
separando um espaço para leitura ou 
meditação, já que pequenas mudan-
ças transformam a energia da casa e 
podem ajudar a alcançar aquele des-
canso tão desejado. 

Cores 
Nada como ter um espacinho re-

servado para relaxar, reunir os ami-
gos ou até se conectar um pouco com 
a vida lá fora e com a natureza. Uma 
das técnicas usadas para quem busca 
harmonizar diversos espaços é a arte 
milenar chinesa do Feng Shui. “Feng 
significa vento e shui água, e é através 
dessas correntes que os ambientes são 
decorados e equilibrados, trazendo 
benefícios às pessoas. Muitas delas 
procuram a técnica  para orientações 
nos  projetos em construção, mas 
a maioria  para aplicação da técni-

ca nos ambientes já construídos. Há 
uma significativa mudança nos espa-
ços.  O Feng Shui vai atuar nas áreas 
como trabalho, prosperidade, suces-
so, relacionamento,  enfim, nas áreas 
da vida”, diz a paisagista e consultora 
Heloisa Rios. A consultoria é inicia-
da após uma conversa com o cliente 

para compreender as prioridades. Na 
casa do gestor de marketing e cliente 
da consultora, Leandro Gregório, a 
prioridade era ter um espaço para re-
laxar, integrar e receber a família e os 
amigos. “Nada melhor que ter um am-
biente harmonioso em que as pessoas 
se sintam acolhidas. Na área da famí-

Feng significa vento 
e shui água, e é através 

dessas correntes 
que os ambientes 
são decorados e 

equilibrados, trazendo 
benefícios às pessoas

 HELOISA RIOS
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lia podemos renovar as energias, fa-
zer uma leitura e conversar. Já realizo 
consultorias há mais de dezoito anos, 
sempre com resultados positivos. Mui-
tas vezes, entramos nos ambientes e, 
por algum motivo, não nos sentimos 
bem, e com a harmonização tudo se 
transforma”, diz Heloisa. O resultado 
foi aprovado pelo gestor de marketing.  
“A consultoria do Feng Shui abre um 
canal de harmonia entre o ambiente e 
quem mora na casa. Esses ajustes que 
são trazidos na consultoria, como o 
posicionamento dos móveis, plantas 
e objetos de decoração fazem a ener-
gia da casa fluir, melhorando sua vida 
em todos os aspectos”, diz Gregório. 
Segundo a consultora, quando se or-
ganiza o espaço da casa para receber 
as pessoas, as energias precisam cir-
cular e não ficar estagnadas, por isso 
ela usa cores, objetos ou plantas para 
harmonizar. 

A consultora apostou nas cores 
para acolher e levar harmonia na casa 
da arquiteta Ana Lucia Martuci Man-
dolesi. “A tranquilidade e a harmonia 
no ambiente são sentidas quando a 
consultoria de Fengh Shui é realizada. 

São pequenas mudanças que fazem 
a diferença”, diz Lucia.  “Colocar sen-
timentos de amor e alegrias quando 
preparamos algo para alguém é ou-
tra orientação que passo para meus 
clientes. O que sentimos vibra e é ab-
sorvido nos alimentos e nos espaços. 
Somos energia! O importante é man-
ter a positividade, manter a mente e o 
coração vibrando para o bem. Tendo 
essa conscientização pessoal e no am-
biente, tudo melhora”, explica Heloisa. 

Canto zen
Para se conectar com o universo e 

a paz dentro do seu lar, a estilista Ka-
roline Leite teve a ideia de fazer um 
cantinho zen em seu apartamento. 
“Acredito que a nossa casa pode nos 
curar. Queria colocar no cantinho 
tudo que fosse de valor sentimental 
para as minhas manhãs de medita-
ções”, diz Karoline. E foi com a ajuda 
da arquiteta Álida Weidman que esse 
espaço nasceu. “O sol fica na posição 
da janela a manhã toda, o que é óti-
mo para energizar os meus cristais. Eu 
amei o resultado, pois trabalho o dia 
todo e quase não sobra tempo para ir 

Heloisa Rios apostou nas cores para dar uma sensação de acolhimento e harmonia na casa da também 
arquiteta Ana Lucia Martuci Mandolesi : pequenas mudanças fazem toda diferença no ambiente
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meditar em um parque, por exemplo. 
E esse espaço trouxe a ligação que eu 
queria e dentro da minha casa”, desta-
cou a estilista. Para conseguir esse es-
paço harmonioso, mesmo numa área 
pequena, a arquiteta favoreceu o  pra-
zer de sentar em uma poltrona confor-
tável, ler um bom livro e aproveitar a 
iluminação natural. “A poltrona pre-
ta de cordas acomoda almofadas na 
mesma tonalidade que trazem acon-
chego e harmonia. Seu tamanho é óti-
mo para acomodar com conforto”, diz 
Álida.  Os mínimos detalhes fizeram 
toda a diferença para criar o espaço de 
equilíbrio e tranquilidade ao ambien-
te. “A estante ao lado cria praticidade 

por apoiar objetos que favoreçam o 
uso desse cantinho, como livros e in-
censo. Na parte de baixo, usamos um 
pufe para acessar a parte mais alta dos 
armários da cozinha. As prateleiras 
de mdf na cor preta são fixas em duas 
peças de inox verticais e, entre esses 
dois objetos, está a prateleira preta 
que acomoda o Buda, peça bastante 
importante para a nossa cliente”, des-
taca a profissional. Para que a luz na-
tural do local entrasse livremente, não 
foi usado nenhum anteparo na janela. 
Na lateral desse espaço, existe um ar-
mário em mdf que acomoda a lavan-
deria. Dentro dele há uma bancada 
de granito com o tanque e também a 

máquina lava e seca com prateleiras 
e objetos apoiados. A estratégia de 
poder fechar a porta desse armário e 
esconder a lavanderia favorece o uso 
do espaço de descanso, pois ele fica 
totalmente isolado. “Na porta desse 
armário usamos um adesivo bastante 
divertido que faz uma decoração in-
teressante e atual. Como temos o uso 
da cor bastante presente na tonalida-
de turquesa, a informação marcante 
do adesivo e a intensidade forte do 
preto e também pelo espaço ser pe-
queno, optamos por fim por deixar as 
paredes e teto branco, criando a har-
monia necessária”, pontua a designer 
de interiores.   ▄

Ambientes

Na casa do gestor de marketing Leandro Gregório, a prioridade 
era ter um espaço para relaxar, integrar e receber a família e 
os amigos: consultoria fez ajustes necessários e certeiros 

A arquiteta Álida Weidman criou um espaço harmonioso, mesmo numa 
área pequena,  que favorecesse o prazer de sentar em uma poltrona 
confortável, ler um bom livro e aproveitar a iluminação natural
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Fazenda Capoava, em Itu, oferece programação especial 
com caça aos ovos, trilhas e cavalgada

Páscoa em clima de fazenda

Turismo 

A 90 quilômetros da capital Paulista, na cidade 
de Itu, encontra-se uma das mais tradicionais 
propriedades do país, a Fazenda Capoava. 
Construída ao melhor estilo bandeirista e com 
quase três séculos de tradição, a propriedade, 
que além de fazer parte da Associação Rotei-
ros do Charme, opera desde 2000 também 
como hotel e conta com uma confortável es-

trutura para receber visitantes de todas as ida-
des. Com cinco opções de categorias: Chalé 
Figueira, Chalé Capoava, Chalés do Lago, 
Chalés Colônia e Chalé Ipê, a propriedade 
destoa por ser um destino muito procurado 
por quem busca conforto, aconchego, boa 
gastronomia e um ambiente com raízes histó-
ricas e com grande interação com a natureza.

Sobre a Fazenda Capoava

A criançada contará com ampla área de lazer: programação para o feriado tem caça aos ovos e desafios
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O 
feriado mais gostoso e aguar-
dado do ano está chegando e 
a tradicional Fazenda Capo-
ava, em Itu, interior de São 

Paulo, já tem tudo planejado para re-
ceber as famílias que optarem por uma 
Páscoa um pouquinho diferente, na cal-
maria do campo, com clima de fazenda 
e regada a muita diversão e chocolate.

Para o feriadão, estão previstos vá-
rios jogos e desafios com a temática 
Páscoa para as crianças se divertirem 
e receberem tickets com prêmios, que 
poderão ser trocados por brindes, 
como brinquedos e bombons. No do-
mingo, a tradicional caça aos ovos 
deverá mobilizar todos os hóspedes 
mirins e “tios” – monitores da Fazenda 
Capoava – em busca dos chocolates 
deixados pelo coelhinho. Para isso, será 
preciso desvendar pistas, passar por 
missões e atividades sócio-educativas 
como o projeto de Olho nos Bichos.  

Ainda durante o feriado, nos dias 
19 e 20, a criançada contará com mú-
sica ao vivo durante o jantar infantil 
e o repertório incluirá paródias do 
Teatro dos Bichos, clássicos infantis e 
composições próprias interpretadas 
pela equipe de recreação em conjunto 
com as crianças.

E enquanto as crianças brincam 
com os monitores, os adultos rela-
xam e aproveitam as variadas opções 
de lazer oferecidas pela Capoava. Fi-
guram entre elas duas convidativas 
piscinas climatizadas, caminhadas e 
trilhas pelos arredores da propriedade 
e visitações ao Espaço Memória. Tam-
bém estão à disposição dos hóspedes 

atividades extras, como passeios de 
bike, stand up paddle e as deliciosas 
cavalgadas guiadas e sugeridas pela 
Fazenda, que devem ser agendadas na 
recepção e cobradas separadamente.  

A Cavalgada do Pôr do Sol, inclusi-
ve, é uma ótima pedida para relaxar e 
curtir a natureza no feriado de Páscoa. 
Marcada para o dia 19, às 17h, o pas-
seio, de aproximadamente 1h40, inclui 
um inesquecível roteiro pelos pastos 
da fazenda e pausa para contemplação 
do poente. A atração é cobrada a parte, 
pode ser reservada no centro de ecotu-
rismo e custa R$ 150,00 por pessoa.

Além disso, cabe destacar ainda 
que durante os dias 19 e 20, antes 
do jantar, o restaurante da Capoava 
contará com apresentações de MPB 
ao vivo.    ▄

ONDE E QUANTO?
Pacotes a partir de R$ 4.580,00 o casal com mínimo de 3 
diárias no Chalé Colônia com pensão completa (café da 
manhã, almoço, café da tarde e jantar). Crianças de 0 a 2 
anos não pagam hospedagem e de 03 a 10 anos na mes-
ma acomodação dos pais pagam a partir de R$ 687,00
Endereço: Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno 
Couto, km 89,9 – Bairro Pedregulho, Itu.
Reservas: reservas@fazendacapoava.com.br ou 
(11) 2118-4142.
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Diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo e alimentação errada 
são fatores de risco para o desenvolvimento de problemas renais

Menos sal e mais 
saúde renal

Prevenção

A 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda que 
o consumo de sódio não seja 
maior que dois gramas por 

dia, o que equivale a cinco gramas de 
sal. No entanto, o brasileiro consome 
em média 12 gramas  por dia, e isso faz 
mal para os rins. De acordo com a So-
ciedade Brasileira de Nefrologia, cerca 
de 850 milhões de pessoas sofrem de 
Doença Renal Crônica (DRC) no mun-
do e 2,4 milhões delas morrem anual-
mente. A detecção precoce da doença 
renal e a adoção de condutas terapêu-
ticas apropriadas para o retardamento 
de sua progressão pode minimizar o 
sofrimento dos pacientes, oferecendo 
melhor qualidade de vida ao doente e 
ainda reduzir os custos relacionados 
ao tratamento. Nos estágios inicias a 
DRC é assintomática, dificultando seu 
diagnóstico precoce.

Diabetes e hipertensão são os 
principais fatores de risco para a 
DRC e os fumantes, independente 
de serem hipertensos ou diabéti-
cos, aumentam em 50% as chances 
de desenvolverem a doença. Estudo 
publicado no Jornal Brasileiro de Ne-
frologia concluiu que a incidência de 
DRC em pacientes com hipertensão é 
de 156 casos por milhão, em estudo 
de 16 anos com 332.500 homens en-
tre 35 e 57 anos. O risco de desenvol-
vimento de nefropatia é de cerca de 
30% nos diabéticos tipo 1 e de 20% 
nos diabéticos tipo 2. No Brasil, entre 
2.467.812 pacientes com hipertensão 
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Se os rins não conseguem eliminar o excedente de sal, ele acumula 
no corpo, aumentando a pressão arterial e o inchaço nas pernas e face
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e/ou diabetes cadastrados no progra-
ma HiperDia do Ministério da Saúde 
em 29 de março de 2004, a frequên-
cia de doenças renais foi de 6,63% 
(175.227 casos).

De acordo com o médico Américo 
Cuvello Neto, coordenador do Centro 
de Nefrologia e Diálise do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, o histórico 
familiar e a obesidade também são 
importantes fatores de risco, que 
somados aos demais, aumentam as 
chances de disfunções renais. O es-
pecialista reforça que, por ser assin-
tomática, é importante que as pesso-
as acima dos 40 anos façam exame de 
urina e dosem a creatinina no sangue 
anualmente. Entretanto, para quem 
tem ao menos um dos fatores de ris-
co, a investigação clínica deve ser fei-
ta ao menos duas vezes por ano. “A 
Doença Renal Crônica é irreversível 
e leva o paciente à diálise e ao trans-
plante renal, por isso é fundamental 
prevenirmos diabetes, hipertensão, 

obesidade e reduzirmos o número de 
tabagistas”, afirma o especialista.

O médico também alerta sobre a 
necessidade de as pessoas incorpora-
rem hábitos de alimentação saudável 
e a prática de atividade física como 
formas de prevenção das doenças re-
nais. A OMS, como já foi mencionado 
acima, recomenda que o consumo de 
sódio não seja maior que dois gramas 
por dia, o que equivale a cinco gramas 
de sal. Em pacientes com Doença Re-
nal Crônica o consumo diário de sal 
deve ser a metade do que recomen-
da a OMS. “Os rins funcionam como 
filtros do nosso organismo, e assim, 
são os responsáveis por eliminar o 
excesso de sal. Se, por alguma razão, 
os rins não conseguem eliminar o ex-
cedente de sal, ele acumula no corpo 
aumentando a pressão arterial e o 
inchaço nas pernas e face. Diminuir 
o consumo de sal é essencial para o 
bom funcionamento dos rins”, afirma 
Cuvello Neto.    ▄

A Doença Renal Crônica é irreversível  e leva o paciente 
à diálise e ao transplante renal, por isso é fundamental 

prevenirmos diabetes, hipertensão, obesidade e reduzirmos 
o número de tabagistas

AMÉRICO CUVELLO NETO, médico



20 campinas 14/4/19metrópole

Astral
revista.metropole@rac.com.br João Bidu

SIMPATIA

FRASE

INTERPRETAÇÃO DE SONHOS 

A SEMANA
Para reconciliação 

Há vários motivos para não 
se amar uma pessoa e um 

só para amá-la

Áries
Hora perfeita pra sair da 
mesmice. Há chance de viver 
um lance secreto. 
Sorte: 31, 76 e 40

Touro
Família unida. Encontro com 
amigos promete animar a 
paquera. 
Sorte: 68, 32 e 41

Gêmeos
Vai querer estar perto de 
pessoas queridas. Amizade 
pode virar amor. 
Sorte: 78, 33 e 42

Câncer
Descobrirá afinidades com 
pessoas queridas, sobretudo 
com o par. 
Sorte: 97, 25 e 70

Leão
Pode viajar, passear ou fazer 
coisas diferentes. Sucesso na 
paquera. 
Sorte: 17, 44 e 98

Virgem
Ótimo dia para mudar de casa. 
Relação recente pode ficar 
mais séria. 
Sorte: 27, 90 e 45

Libra
Cuidar da família e lar te fará 
bem. Sinal verde pra falar em 
compromisso. 
Sorte: 10, 82 e 19

Escorpião
Pode tirar o dia para cuidar 
do visual. Clima sedutor e 
romântico a dois. 
Sorte: 56, 92 e 02

Sagitário
Assuntos de casa e grana 
terão prioridade. Sucesso na 
paquera e união. 
Sorte: 84, 48 e 75

Capricórnio
Vai querer passar mais tempo 
em casa com quem ama. 
Desejos ardentes! 
Sorte: 22, 31 e 49

Aquário
Encontre-se com gente 
querida. Chance de romance 
com amigo. 
Sorte: 50, 68 e 77

Peixes
Bom dia pra cuidar da saúde, 
alimentação e visual. Farão 
planos a dois. 
Sorte: 69, 51 e 33

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Pera
Comer essa fruta, em sonho, indica que poderá ter prosperidade. 
Colher peras é um sinal para pensar melhor nas suas despesas.

Perfume
Comprar um 
perfume importado: 
representa proteção 
espiritual. Vender 
uma fragrância 
importada: alegria 
na família. Ganhar 
vários tipos de 
essências: terá boa 
saúde.

Pegue uma maçã bem 
vermelhinha, parta ao 
meio e retire as sementes. 
Pegue um pedaço de 
papel e escreva o seu 
primeiro nome e o do seu 
amor. Coloque o papel dentro 
da maçã e derrame um pouco 
de mel. Junte as duas partes e 
enrole a fruta com lã vermelha, 
até que não apareça nem um pedacinho dela. 
Coloque-a dentro de uma sacola, fechando bem. 
Durante 7 dias seguidos, sempre no mesmo horário, reze ao seu 
anjo da guarda e ao do seu amor, pedindo para que ele promova a 
reconciliação entre vocês. Jogue a sacola no lixo.
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Tem que ter chocolate para celebrar a data, mas pode ser como 
ingrediente do  bolo ou para incrementar o fudge, doce americano 

que está fazendo o maior sucesso no Brasil

Kátia Camargo  –  katia.camargo@rac.com.br

A
lém dos tradicionais ovos de 
chocolate, os domingos de 
Páscoa reservam sobreme-
sas que adoçam e encantam 

aos mais exigentes paladares. A Me-
trópole saiu em busca de receitas que 
celebrem a data trazendo o gostinho 
de quero mais. Nesta busca encon-
trou três confeiteiras (duas que tra-
balham juntas) que disponibilizaram 
receitas que agradam tanto seus fa-
miliares e amigos quanto os clientes. 
Apesar de não serem os tradicionais 
ovos,  elas levam chocolate na prepa-
ro e prometem encantar os mais dife-
rentes paladares.

As irmãs Maria da Gloria Henri-
ques e Maria José da Costa se uniram 
para preparar bolos e sobremesas 
variadas há mais de 20 anos. Até que 
receberam o convite do marido de 
Maria da Glória, Isido Henriques, para 
preparar os doces da Taberna do Por-
tuga. De lá para cá, não pararam mais 
de adoçar a vida das pessoas. São anos 
encantando clientes, amigos e fami-
liares. Para celebrar o Domingo de 
Páscoa – evento que gostam de estar 
com a família toda reunida – escolhe-
ram preparar e disponibilizar a receita 
do bolo de Páscoa (Sabor Divino).

Já a confeiteira Letícia Feix, pro-

prietária da Doce Poesia, preparou 
uma receita de Fudge de chocola-
te branco com bolacha. Ela cozinha 
desde os 7 anos e sempre amou fazer 
doces. “Na adolescência, vendia bolos 
de aniversário para amigos dos meus 
pais. Em 2017, fiz um curso de con-
feitaria no Instituto Franco Brasileiro 
de Gastronomia, em Campinas, e hoje 
atuo com doces por encomenda com 
foco no uso de ingredientes de alta 
qualidade, sem fazer uso de gordura 
hidrogenada ou conservantes. Meu 
foco é no sabor e fazer doces para toda 
a família, que fiquem na memória afe-
tiva”, destaca.    ▄

Ingredientes 
200g de chocolate branco de boa qualidade
200g de leite condensado
8 balas de caramelo 
90 g de biscoito Oreo 
90 g de leite em pó

Modo de preparo:
Em um recipiente fundo de vidro leve o leite condensado ao microondas 
por 50 segundos. Adicione os caramelos e mexa vigorosamente para ir 
derretendo as balas. Leve ao micro-ondas por mais 30 segundos e repita 
a operação até derreter completamente os caramelos e se tornar uma 
mistura homogênea com cor de caramelo. Reserve. Em outro recipiente 
de vidro, adicione o chocolate branco picado e leve ao microondas por 
40 segundos. Mexa até derreter. Se necessário repita a operação por 
mais 30 segundos até derreter, mexendo sempre para ficar homogêneo.
Misture o chocolate branco derretido à mistura de caramelo e mexa vi-
gorosamente. Adicione o biscoito Oreo quebrado e mexa novamente. 
Espalhe a mistura em uma forma forrada com plástico celofane ou um 
tapete de silicone para confeitaria (Silpat). Espalhe para obter um forma-
to retangular com 4 cm de altura porque você irá cortar esse doce em 
cubos altos depois. Você também pode usar forminhas de silicone para 
chocolate se preferir. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas ou deixe 
de um dia para o outro. Retire da geladeira, desenforme em uma tábua 
e corte em cubos com 4x4 cm. Passe no leite ninho e sirva. O doce fica 
melhor se mantido na geladeira e dura até 7 dias sob refrigeração.

Fudge de chocolate branco com Oreo
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Sabor

Ingredientes 
Para a massa:
4 ovos inteiros
1 xícara de açúcar
1 xícara de azeite
1 xícara de cacau em pó
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de água quente
Meia colher (sopa) de 
fermento

Para a cobertura
200 gramas de chocolate 
meio-amargo e gotas de 
chocolate para decorar

Modo de preparo 
para o bolo:
Em uma tigela, junte os 
ovos, o açúcar, o azeite 
e bata bem. Depois, 
acrescente o cacau, a 

farinha de trigo e continue 
batendo. Coloque o 
fermento e misture 
levemente. Por último, vá 
colocando a água quente 
aos poucos.  Unte uma 
forma de furo no meio com 
margarina e trigo. Depois 
pré-aqueça um forno a 
200º e leve ao forno por 35 
minutos. 

Modo de preparo 
para a cobertura:
Derreta 200º de chocolate 
meio-amargo em banho-
maria, desenforme o bolo e 
despeje a cobertura. Depois 
coloque gotas de chocolate 
por cima para enfeitar, ou 
outros confeitos. O bolo 
serve até 18 pessoas.

Composição do ovo
Casca de chocolate ao leite: 200 
gramas
Bolo de cenoura Romana: 57 gramas
Brigadeiro cremoso: 265 gramas
Enfeites a gosto para finalizar
Modo da montagem:
 Passe uma leve camada de brigadeiro 
sobre a parte inferior da casca do 
ovo, cubra com o bolo de cenoura e, 
em seguida, coloque uma generosa 
camada de brigadeiro. Acrescente 
outra camada do bolo de cenoura, 
e, em seguida, adicione o brigadeiro 
para finalizar. Decore como desejar.

Bolo de cenoura
Ingredientes:
2,5 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar refinado
3 unidades médias de cenouras 
descascadas e lavadas
4 ovos 
1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

1/2 xícara de óleo de soja

Modo de preparo 
Bata as claras em neve. Reserve. 
Bata no liquidificador as gemas, o 
óleo, a cenoura e a metade do açúcar. 
Reserve. Em um recipiente misture a 
farinha, o fermento e a outra metade 
do açúcar. Reserve. Bata tudo no 
liquidificador até ficar homogêneo. 
Unte a forma  e asse em temperatura 
de 160° por 40 minutos. 

Brigadeiro
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) cheia de manteiga
200g de chocolate em pó 50% cacau

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes em 
fogo alto até ferver, depois mantenha 
em fogo baixo de 10 a 15 minutos e 
pronto.

Bolo Sabor Divino da Taberna do Portuga

Ovo de colher de cenoura com chocolate da Confeitaria Romana
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Doses

Os trapalhões Mussum e Zacarias foram beber no Bar do André 
que, desde então, passou a ser chamado de Rei do Mé

fabio.mello@rac.com.br
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Oásis dos boêmios

O 
Bar do André, também co-
nhecido como Rei do Mé, é 
um desses botecos antigos 
e cheios de histórias. Algu-

mas fáceis de acreditar, outras nem 
tanto. Uma das façanhas improváveis 
que testemunho frequentemente é o 
horário de funcionamento: todos os 
dias a birosca abre as portas de ma-
nhã (com exceção de segunda e terça, 
quando o expediente começa às 14 
horas) e fecha após a saída do último 
cliente, geralmente depois da meia-
noite. Numa cidade onde os estabe-
lecimentos que oferecem bebidas 
alcoólicas a preços aceitáveis fecham 
cedo, a bodega é considerada um oá-
sis pelos boêmios.

A memória mais incrível e quase 
inacreditável é sobre como o local 
foi batizado. Segundo a lenda, An-
dré prometeu a um dos membros da 
equipe dos Trapalhões – que se apre-
sentariam naquele dia em Campinas 
– que, se Mussum aparecesse no bo-
tequim, uma caixa de cerveja seria 

Cerveja Ofi cial:Apresentação:

Patrocinador:Banco Ofi cial:

A sua batata preferida!

André mostra as empadas da casa, muito apreciadas: bar funciona há 42 anos na Vila Industrial
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oferecida sem custo aos humoristas 
e sua equipe. O comediante compa-
receu acompanhado de Zacarias e, 
além de beber de graça, acrescentou 
ao nome do bar, que já se chamava 
Bar do André, a alcunha de Rei do Mé.

Há 42 anos no número 201 da Rua 
Doutor Sales de Oliveira, na Vila In-
dustrial, a decoração do bar foi sendo 
montada aos poucos. Nas paredes, 
podem ser conferidas fotos, placas e 
objetos improváveis e variados (um 
estilingue gigante pendurado, por 
exemplo) que dão personalidade ao 
ambiente. O balcão, repleto de paço-
cas, doces, pirulitos, balas e chicletes, 
tornam o espaço ainda mais infor-

mal, com cara de vendinha de bairro.
Para comer, o lugar serve diaria-

mente uma das melhores empadas 
que já provei e lanches cortados em 
boquinha-de-anjo. O meu favorito é 
o de pernil. Em relação às bebidas, a 
casa oferece uma boa quantidade de 
rótulos de cervejas, cachaças e outros 
destilados tradicionais. Costumo pe-
dir a caipiroska de limão, com pouco 
açúcar. Saúde!    ▄

ONDE?
BAR DO ANDRÉ – REI DO MÉ
Rua Doutor Sales de Oliveira, 201 - Vila Industrial, 
Campinas. Aberto de segunda e terça-feira, das 14h 
à meia-noite e de quarta a domingo das 10h até o 
último cliente.

Fábio Mello

O bêbado chega no boteco, pede uma dose de pinga e dá a desculpa de que o dente dói 
muito. Toma, comenta que o dente continua doendo e pede uma segunda dose. Novamente 
toma a pinga, reclama de dor e pede outro copo. O dono do boteco, curioso, pergunta: “Mas 
qual dente está doendo tanto assim?”. O bêbado tira a dentadura da boca, aponta e diz: “Não 
sei se é este ou este outro!”.

Essa é boa!

Lanches cortados em boquinha-de-anjo, como o incomparável de pernil (foto), são estrelas do cardápio
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Visitou

Diego Cunha – especial para a Metrópole – revista@rac.com.br

revista.metropole@rac.com.br

Memória através do paladar
EMPÓRIO DO NONO

Empório do Nono
Local: Av. Albino J. B. Oliveira, 1128, Barão 
Geraldo, Campinas
Funcionamento: 
Segunda a quinta: das 11h30 às 23h
Sexta e sábado: das 11h30 à meia-noite
Domingo: das 11h30 às 16h
Telefone:  (19) 3289-0041 ou (19) 99922-4806

Filé-mignon alto ao molho de 
pimenta poivre e tagliolini Alfredo

I
naugurado em 1999, o Empó-
rio do Nono completa 20 anos 
de história. Localizado em uma 
das principais avenidas de Ba-

rão Geraldo, a casa tem, desde sua 
fundação, o desejo de relembrar os 
clássicos bares cariocas e paulistas 
dos anos 50. O nome do estabele-
cimento remete inclusive aos tradi-
cionais empórios, tão característi-
cos da época. Assim, a construção 
de um ambiente simples, mas que 
valoriza a história se fez necessário. 
Decorado com garrafas de cerveja 
na parede ao fundo do bar e uma 
série de caricaturas de músicos 
preenchendo as paredes do restau-
rante, o Empório do Nono carrega, 
além de tradição, um ar familiar. 
Algo que permite que pais, filhos e 
avós se reúnam ao redor da mesa e 
apreciem juntos o que a casa tem 
de melhor para oferecer: a qualida-
de dos seus produtos.

De segunda a segunda, pratos 
à la carte são os atrativos. O P.F. do 
Nono, picadinho de filé-mignon, 
ovo frito, feijão preto e uma série de 
outros acompanhamentos, que o 
fazem ser chamado de “parque de 
diversões”, é o tradicional do restau-
rante. O sabor do filé mignon alto 
ao molho poivre e tagliolini alfredo 
(receita ao lado) é outro que costu-
ma agradar bastante o paladar dos 
clientes, os quais tradicionalmente 
apreciando o chope da casa, tam-
bém não perdem a oportunidade de 
experimentar a abobrinha enrolada 
em tomate seco e queijo branco 
(foto no alto da página). 

Outro destaque do Empório do 
Nono é a música. A presença de sam-
bistas, como o Manteiga na Garrafa e 
o Chiquinho do Pandeiro, às segun-
das e quintas, fortalecem a vontade 
de manter viva a história e tradição 
dos bares de antigamente.    ▄
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A casa completa 20 anos de história: nome remete aos tradicionais empórios de antigamente 

Ingredientes
- 200 gramas de fi lé mignon
- 50 gramas de patinho picado
- 20 gramas de cenoura
- 20 gramas de alho-poró
- 10 gramas de salsão
- 30 gramas de cebola
- 10 gramas de alho
- 50 gramas de manteiga 
com sal
- 10 ml de molho inglês
- 10 gramas de farinha 
de trigo

Modo de preparo:
Selar somente a carne na frigideira, 
depois acrescentar cebola, alho poró, cenoura, 
alho e o salsão todos bem picadinhos. Cozinhar 
com água por aproximadamente 1 hora em fogo 
baixo. Em seguida coar e acrescentar manteiga, 
trigo, molho inglês e sal a gosto. Para fi nalizar, 
grelhar o fi lé mignon e acrescentar o molho 
madeira com pimenta poivre por cima.

Tagliolini Alfredo

Ingredientes: 
- 200 gramas de massa fresca 
- 30 gramas de parmesão 
- 25 gramas de manteiga
- 25 gramas de creme de leite

Modo de preparo: 
Esquentar a massa em uma panela com água 
fervente. Em uma frigideira derreter a manteiga, 
acrescentar a massa, o parmesão, creme de leite 
e em seguida acerte o sal. Mexer um pouco para 
homogeneizar os ingredientes e servir junto com 
o fi le alto.
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Evento gastronômico será realizado de 19 de abril a 19 de maio, 
com cardápios assinados por profissionais renomados

Gastronomia
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CHEFS NO 
MOTEL

N
unca a gastronomia esteve 
tão em alta e nos últimos 
anos sua importância é no-
tada também nos motéis 

brasileiros. Entre os dias 19 de abril e 
19 de maio, acontece em Campinas e 
em outras cidades do país, a 4ª edição 
do Chefs no Motel. O evento, realizado 
pela Associação Brasileira de Motéis 
(Abmotéis), em parceria com o Guia 
de Motéis, tem como objetivo divulgar 
a boa gastronomia como diferencial 
nos principais motéis do Brasil. 

 Durante o período, os locais partici-
pantes do projeto vão oferecer aos hós-
pedes duas opções de entrada e outras 

duas de prato principal a preço único: 
R$ 39 por pessoa. A ação será válida por 
todos os dias da semana, 24 horas. 

 O presidente da associação, Feli-
pe Martinez, destaca a prerrogativa de 
atuação dos motéis no sentido de ofe-
recer, cada vez mais, serviços de quali-
dade aos frequentadores. Segundo ele 
ainda, o segmento de alimentação já 
representa 15%, em média do fatura-
mento mensal dos estabelecimentos. 

 “Os motéis vêm investindo em 
gastronomia como um atrativo adicio-
nal dentro do que já é disponibilizado. 
Dessa forma, o motel não oferece ape-
nas a hospedagem, mas uma experi-

ência mais completa aos frequentado-
res”, afirma Martinez. 

 No período, os hóspedes terão a 
oportunidade de saborear pratos das 
melhores cozinhas do Brasil, com a 
presença de chefs conceituados. Em 
Campinas, por exemplo, o Tout é o 
novo motel da cidade, que irá apre-
sentar com exclusividade um menu 
assinado pelo chef Leo Young, vence-
dor da terceira temporada do Master-
Chef Brasil. 

Para obter mais informações e 
conferir a lista completa de todos os 
motéis participantes em todo o Brasil, 
acesse www.chefsnomotel.com.br.    ▄

O motel Tout, de Campinas, apresentará com exclusividade um menu assinado pelo chef Leo Young , que já venceu o MasterChef Brasil 
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Roteiro

ACADEMIA

Studio Soul Fit
R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 
1301 - Chácara Primavera – 
Campinas, (19) 3325-1480
10% OFF  para o personal individual 
10% OFF  à 15% OFF  para o personal 
em trio 
20% OFF  para treinamento em grupo

AUTOMOTIVOS

Campsom
Av. Dr. Moraes Salles, 1478 
- Cambuí, Campinas (19) 3255-
2727 
10% OFF  em sensor de estacionamento 
15% OFF  em insufi lm profi ssional.

OFF  Instalação gratuita de 
aparelho de som modelo 1 Din.

FRS Transportes
Rua Capivari, 465 - Jd. Novo 
Campos Elíseos - Campinas
(19) 3342-9251
15% OFF  na contratação acima de R$ 
1.000,00
10% OFF  na contratação abaixo de 
R$ 1.000,00

Paddock
Av. José Bonifácio, 1608 – Jardim 
Flamboyant, Campinas
(19) 3294-9997
35% OFF  nos grandes serviços, como 
Polimento, Cristalização, Vitrifi cação 
e pequenos reparos funilaria.
20% OFF  na lavagem completa
15% OFF  na aplicação de insufi lm de 
segunda a sexta-feira

Schneider Automotive
Av. Júlio Prestes, 539 - Taquaral - 
Campinas, (19) 3251-0381 
50% OFF  nos serviços de alinhamento 
e balanceamentos  
10% OFF  em óleos lubrifi cantes, peças, 
amortecedores, suspensão e freios

OFF  3% em Pneus

UltraEco
Atendimento em domicílio
(19) 98842-7720
20% OFF  em lavagem ecológica 
automotiva completa + 
higienização dos bancos e teto
*Atendimento somente na cidade 
de Campinas (com agendamento)
*Atendimento realizado por delivery 
– na casa ou empresa do cliente.

BARES E 
RESTAURANTES

1700 Pizza Bar
Av. Antonio Carlos Couto de Barros, 
425, Sousas, Campinas

(19) 3258-5026
20% OFF  na pizza salgada para 
consumo no salão das 18h30 às 
22h, exceto sexta-feira e sábado.
Não inclui desconto no rodízio ou 
outros itens do cardápio.

Abbraccio
Av. Iguatemi, 777 - Vila Brandina, 
Campinas, (19) 3294-0365 

OFF  Compre um prato e ganhe 
outro (com apresentação do 
cartão do Clube Metrópole). 
Promoção válida de Segunda à 
Quinta-feira, apenas na unidade 
do Shopping Iguatemi.

Abelha Gulosa
Rua Mogi Guaçu, 1505, Flamboyant 
- Campinas, (19) 2121-8461
20% OFF  no valor da kg do 
BOLO ESTUPENDO. *Para 
peso específi co é necessário 
encomendar com pelo menos 24 
horas de antecedência.

Abelha Gulosa
R. Rute Ferraz de Angelis, 886 - 
Lot. Res. Vila Bella, Campinas
(19) 3256-9667
20% OFF  no bufê de almoço nos 
fi nais de semana 
20% OFF  nas pizzas grandes para 
consumo no local.
20% OFF  no bufê de café da manhã 
aos fi nais de semana. 

Adega Santo Antonio
Av. Dr. Ângelo Simões, 570 - Ponte 
Preta, Campinas, (19) 3235-1650
30% OFF  no Contra fi lé à moda 
portuguesa 
20% OFF  na Pizza portuguesa 
20% OFF  na Cerveja Bohemia (600 
ml) *Válidos toda segunda, terça e 
quartas-feiras

Assim Assim e Assado
Av. Mário Garneiro, 450, Sousas, 
Campinas (19) 3258-8367
50% OFF  no Chopp Heineken 
segunda a sábado (sócio + 
acompanhantes) 
30% OFF  em todas as caipirinhas e 
caipiroskas de segunda a sábado 
(sócio + acompanhantes)

OFF  100% no combo de 
acompanhamentos do Titular do 
Cartão.

Artesan Burger
Rua Dr. Sampaio Ferraz, 465 - 
Cambuí, Campinas
(19) 3254-9425
20% OFF  as quarta e quinta-feiras 
em todos os lanches, com exceção 
o Ourives.

Bar Américo

Rua Americo Brasiliense, 182, 
Cambuí, Campinas
(19) 2519-0967
25% OFF  concedidos em drinks as 
segundas e terças-feiras.

OFF  Brinde de um espeto de 
abacaxi no almoço executivo de 
segunda a sexta-feira

Benedito
Rua dos Bandeirantes, 333, Cambuí 
- Campinas, (19) 2513-1910
20% OFF  na conta total, sem contar 
o serviço, nos almoços as quarta e 
quinta-feiras.

Bar do Marcelino
R. Dr. Heitor Penteado, 1113, 
Joaquim Egídio - Campinas
(19) 3203-8525
20% OFF  de terça a quinta-feira

Big Frango na Brasa
Av. Princesa D’Oeste, 819, Jd. 
Primavera, Campinas
(19) 3291-8816
20% OFF  em qualquer pizza do 
cardápio (válido de terça-feira a 
domingo das 18h às 23h). 
15% OFF  em qualquer prato à la carte 
do cardápio (válido de terça-feira a 
domingo das 18h às 23h).

Borelli
Rua Coronel Quirino, 1186, 
Cambuí, Campinas
(19) 3396-9543
20% OFF  na aquisição de gelato

Brexó Bar & Cozinha
Rua Sampainho, 305, Cambuí, 
Campinas, (19) 3291-3204
20% OFF  nos pratos do almoço de 
segunda à quinta das 11h30 
às 15h 
20% OFF  em petiscos e porções de 
domingo a quinta das 17h às 23h

Brou’ne
R. Coronel Quirino, 799, Cambuí, 
Campinas, (19) 3368-1347
20% OFF  nas sobremesas com 
sorvetes
10% OFF  nas caixas para viagem de 
Brownies com 6, 12 ou 24 pedaços.

Chopp do Fritz
R. Maria Monteiro, 330 - Cambuí, 
Campinas, (19) 3254-2753
20% OFF  em todos os chopp.

Clube Nashville
R. dos Contabilistas, 139, Jardim 
Novo Cambuí, Campinas  
(19) 3395-0300
15% OFF  na quinta para o consumo 
de no mínimo R$ 80,00 
15% OFF  no domingo para o consumo 
de no mínimo R$ 80,00
10% OFF  na sexta para o consumo de 

no mínimo R$ 80,00
8% OFF  no sábado para o consumo 

de no mínimo R$ 80,00
Costa do Sol
R. Antônio Cesarino, 497, Centro, 
Campinas, (19) 3234-0148 
10% OFF  na Torta de Frango com 
Palmito e Torta de Fruta, de 
segunda a sexta-feira.

Croissant D’or
Rua Coronel Quirino, 478 Cambuí - 
Campinas, (19) 3254-6598
20% OFF  no croissant natural
*Válido para todos os dias da semana

Die Oma
R. Dr. Vieira Bueno, 311, Cambuí, 
Campinas 
20% OFF  no Chopp 

Duke Bistrot
Av. Cel Silva Telles, 703, Cambuí, 
Campinas, (19) 3295-0237 
20% OFF  em todas as terças-feiras no 
período do jantar (das 19h às 00h). 
Exceto em eventos como Jantares 
Harmonizados e Festivais.

Duo Bruschetteria e 
Bottega
Rua Gustavo Enge, 48, Cambuí, 
Campinas, (19) 3395-9699
25% OFF  concedido nos drinks da casa 
as terças e quartas-feiras. Rolha Free 
– todos os participantes terão taxa 
de rolha isenta em todos os dias

Edu Pizza Bar
Dr. Oswaldo Cruz, 808, Jardim 
Nossa Sra. Auxiliadora, Campinas
(19) 3241-5018
20% OFF  nas pizzas da casa, com 
exceção nas pizzas que fazem parte 
da promoção de happy hour. Sabores 
não inclusos: muçarela, marguerita 
e calabresa .Válido de domingo a 
quarta-feira das 18h às 23h.

El Sagrado
Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 
1301, Chácara Primavera, 
Campinas, (19) 99315-5436
15% OFF  nas compras acima de 
R$ 60,00 reais *Estacionamento 
incluso no desconto.

El Tambo Bar
Rua Sampainho, 336 – Cambuí, 
Campinas, (19) 2121-5139
20% OFF  em Rodízio Mexicano no El 
Tambo Bar. Válido de segunda a 
quarta-feira na unidade do Cambuí 
e não inclui 10% serviço, couvert 
artístico e outras promoções.

Empório Arábica
Av. Luíz Smânio, 274 - Jardim 
Chapadão, Campinas
(19) 3365-5485

20% OFF  nos pacotes de café, 
moído ou em grãos e nos cafés 
consumidos na cafeteria.
Empório Tartufo
Av. Doutor Jesuíno Marcondes 
Machado, 22, Chácara da Barra, 
Campinas, (19) 3365-5121
20% OFF  nas sopas e caldos

Empório Terrano
Rua Coronel Quirino, 1745, 
Cambuí, Campinas
(19) 99172-6239
30% OFF  em todos os itens de 
hortifruti higienizado/picado
20% OFF  em qualquer produto dos 
Chocolates Bahia Cacau

Enoteca Decanter
Av. do Vidoeiros, 455. Bairro 
Gramado, Campinas
(19) 3295-1994
20% OFF  para vinhos, especialmente 
selecionados para o Clube 
Metrópole.

Espósito Pizzeria
Av. Albino José Barbosa de Oliveira, 
1110, Barão Geraldo, Campinas  
(19) 3288-0693
20% OFF  em todas as pizzas da 
forneria as terça e quarta-feiras* loja 
física e delivery

Estação Marupiara
Rua Manuel Saturnino do Amaral, 
29 Joaquim Egídio, Campinas
(19) 3298-6289
25% OFF  nos pratos individuais ou 
12,5% nos pratos para 2 pessoas 
por cartão metrópole. Os descontos 
são válidos para o jantar de quinta 
a sábado e não serão aplicados 
para eventos, menus especiais ou 
pratos promocionais.

Fiori di Zucca
Av. Albino J. B. de Oliveira, 1297, 
Barão Geraldo, Campinas
(19) 3579-0010
15% OFF  nos produtos da rosticeria 
(massas artesanais, molhos, patês, 
antepastos e grelhados)

Fogão Mineiro
R. Cel. Alfredo Augusto do 
Nascimento, 1052, Sousa, 
Campinas, (19) 32586026
20% OFF  no jantar de terça a 
domingo nos pratos: Galinha 
Caipira e Costela Vó Sinhá. *Válido 
apenas para a Unidade de Sousas.

Garden
R. Maria Monteiro, 1122 - Cambuí, 
Campinas, (19) 3252-6233
20% OFF  no total da conta será 
concedido de terça a sexta-feiras 
apenas no jantar (todos os pratos)
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Giovannetti 
Válido para unidades: Cambuí: (19) 
3234-9510, Centro: (19) 3234-9510 
/ 3234-4397 e Parque D. Pedro: 
(19) 3209-1641
20% OFF  ao final da conta caso 
adquiram o Buffet a vontade (não 
inclui a opção buffet por peso),  
pratos ( no modelo à la carte), 
lanches, pizzas e porções
**Válido para todas as unidades
O desconto não é válido para: 
itens em promoção, bebidas de 
qualquer tipo, delivery, eventos 
e produtos encontrados no 
“Empório Giovannetti”

Grainne’s Irish Pub
Rua Padre Almeida, 170, Cambuí, 
Campinas, (19) 3251-4424
20% OFF  nos convites de eventos 
fechados (não aplicáveis a meia-
entrada). Couvert FREE Unissex as 
terças, quartas e sextas.

Hamburgueria 22
Av. José Rocha Bonfim, 214, 
Santa Genebra, Campinas, 
(19) 3796-8668
10% OFF  em todos os lanches

Jesuino Restaurante
Av. Dr. Jesuíno Marcondes 
Machado, 47, Chácara da Barra, 
Campinas, (19) 3305-8077
20% OFF  em todas as sexta-feiras 
em entradas e pratos principais 
durante o jantar. 
20% OFF  aos sábados em entradas e 
pratos principais durante o almoço 
e jantar.
20% OFF  aos domingos em entradas 
e pratos principais durante o almoço. 
*Bebidas e Serviços não estão 
inclusos.

Kaizen
Av. Iguatemi, 556 - Vila Brandina - 
Campinas, (19) 3395-3900
20% OFF  em todos os cardápios à la 
carte (exceto bebidas) 
*Taxa de serviço cobrado sobre o 
valor original do prato. 
*Válido de segunda a quinta no 
almoço ou jantar (exceto feriados).

Lado B
Av. Albino José B. Oliveira, 1240, 
Barão Geral, Campinas
(19) 3249-0014
20% OFF  na carta de coquetelaria, 
válido para todos os dias. Não 
incluso Couvert artístico e taxa 
de serviço.

Leve – Alimentação 
Saudável
Rua Antônio Lapa, 905, Cambuí, 
Campinas, (19) 3043-6076
20% OFF  nos itens do cardápio 

para consumo no local durante os 
períodos do café da manhã (9h às 
11h) e chá da tarde (15h às 17h30) 
*Valido de segunda a sexta-feiras.

Martin Holandesa
Rua Doria Vasconcelos, 144, 
Centro, Holambra - SP 
(19) 3802-1295
20% OFF  nos jantares aos domingos 
das 19h às 21h (sem bebidas). 
OFF  2 pacotes de wafels 

recheados: StroopWafels por R$ 
19,10

Montana
Av. Iguatemi 777, Vila Brandina - 
Campinas, (19) 3251-5522
20% OFF  no menu compartilhado 
Vacío

Museu da Gula
Doutor Jesuino Marcondes, 357, 
Chácara da Barra, Campinas 
(19) 3327-1026
10% OFF  todos os dias (exceto para 
produtos com a etiqueta amarela)

Outback Steakhouse
Av. Iguatemi , 777 - Vila Brandina, 
Campinas, (19) 3251-8350
20% OFF  Um aperitivo cortesia (a 
escolha pode ser Bloomin Onion, 
Kookabulls Wings ou Billy Ribs) 
no pedido de um prato principal a 
cortesia deve ser consumida no 
próprio restaurante. O aperitivo 
não pode ter o seu valor utilizado 
como crédito para fins de desconto. 
*Válido de segunda a quinta-feiras, 
exceto feriados.

Paioça do Caboclo
Estrada das Cabras, Km 5,5 – 
Joaquim Egídio, Campinas 
(19) 3291-3176
20% OFF  aos domingos no almoço no 
serviço de bufê.

Pirajú
Rua Pirajú, 43, Jardim Leonor, 
Campinas, (19) 3203-2272
20% OFF  em porções quentes: Batata 
Canoa, Cupim assado com queijo 
coalho, Isca de Frango Empanado 
e Pernil. 
20% OFF  nos lanches: Boquinha 
de anjo, Frangolene, Brasuca, 
Do chefe e Mercadão Especial* 
Descontos válidos as terças-feiras 
e domingos

Piu Piu
Av. Orosimbo Maia, 2400 - Cambuí, 
Campinas, (19) 3722-6635
20% OFF  nos produtos (exceto 
bebidas) de segunda a quinta-feira 
no jantar 
*Exceto sábados /domingos e 
feriados.

Pizza Hut
Válido para as unidades Norte Sul 
(19) 3255-8000, Shop. Iguatemi 
(19) 3252-9107 e Shop. Dom 
Pedro (19) 3756-9544
20% OFF  em todas as pizzas (massas 
e tamanhos), entradas, pastas 
e sobremesas. *Exceto bebidas. 
*Válido de domingo a quinta, exceto 
feriado. 
20% OFF  Pizza em Dobro. Grátis 1 
Pizza Média na compra de 1 Pizza 
Média + Refrigerante 2 litros. 
Oferta válida apenas para pizza do 
tamanho médio, em sabor único, na 
Massa Pan. *Será cobrado a Pizza 
de maior valor

Prime Italian
Rua Coronel Quirino, 999, Cambuí, 
Campinas, (19) 3326-5934
20% OFF  em todas as pizzas do 
cardápio (30 sabores)

Rancho Colonial Grill
Válido para as unidades: Cambuí: 
(19) 3255-3111, Parque Industrial: 
(19) 3255-3111 e Campinas 
Shopping: (19) 3227-4842
20% OFF  na conta final “total” De 
terça a quinta-feira no jantar. 
*Válido para associado e mais um 
acompanhante. *Exceto feriados. 

ROD Grainne’s
Av. Júlio de Mesquita, 705, Cambuí, 
Campinas, (19) 3381-8161
20% OFF  no Café da Manhã de 
segunda a sexta das 6h30 às 10h 
/ sábado, domingo e feriados das 
6h30 às 10h30. 
20% OFF  no almoço de segunda a 
sexta-feira das 12h às 15h

Romana
Rua Cel. Silva Telles, 463 – Cambuí, 
Campinas, (19) 3252-7000
20% OFF  em todos os bufês 
(considerando valor do cardápio 
vigente). Válido para os dias úteis da 
semana, durante todo o horário de 
funcionamento da unidade do Cambuí. 
Os produtos devem ser consumidos 
no local (não contempla produtos p/ 
viagem, delivery e produtos que não 
façam parte dos respectivos bufês).

Rosário
Rua General Osório, 941, Centro - 
Campinas, (19) 3232-8400
20% OFF  no strogonoff de frango - 
prato para 2 pessoas. 
20% OFF  no strogonoff mingnon - 
prato para 2 pessoas
20% OFF  no parmegiana mingnon - 
prato para 2 pessoas 
*Equivalente ao valor de R$ 79,90. 
Oferta válida para todos os dias, 
não incluso couvert artístico e taxa 
de serviço

Santa Gertrudes
Av. Cel. Silva Telles, 600 - Cambuí, 
Campinas, (19) 3255-5511
20% OFF  no total da conta + uma 
sobremesa flambada. *Promoção 
válida de segunda a sexta-feira

Seo Rosa
Rua Dr. Emílio Ribas, 567 - Cambuí, 
Campinas, (19) 3255-1180
20% OFF  na conta total, toda terça-
feira (almoço e Jantar). Válido 
somente para unidade do Cambuí. 
Não incluso serviço.

Steak House
Rua Doutor Souza Lima, 3 – Cambuí, 
Campinas, (19) 3294-1717
OFF  37% Baby Beef para 2 

pessoas
OFF  9% Rodizio de fatiados

Ambos descontos são válidos de 
Segunda a Domingo no jantar, 
exceto feriados.

Taberna do Portuga
Av. Hermínia de Andrade Couto 
e Silva, 23, Jardim Santana, 
Campinas,  (19) 3256-2235
20% OFF  no almoço de segunda, 
terça e quarta-feiras.

The Rockers Pub
Rua Coronel Quirino, 1730, 
Cambuí, Campinas 
(19) 99136-7454
25% OFF  em Hambúrgueres

Toca da Mangava
Av. Cel. Alfredo Augusto do 
Nascimento, 2000, Joaquim Egídio, 
Campinas, (19) 3258-7688
20% OFF  em produtos da toca da 
mangava. Válidos para todas as 
sextas-feiras

Vila Bella
Rua Luiz Otávio, 2605 - Santa 
Cândida - Campinas 
(19) 3256-1772
20% OFF  no bufê de almoço nos 
finais de semana
20% OFF  nas pizzas grandes para 
consumo no local. 
20% OFF  no bufê de café da manhã 
aos finais de semana.

Verde Saudável
Av. Iguatemi, 777 - Vila Brandina, 
Campinas, (19) 3207-1418
20% OFF  em todos os mini-crepes.

Zuleika Doces
Rua Barão de Itapura, 909 – 
Guanabara, Campinas 
(19) 3233-5768
20% OFF  na conta/encomenda 
de toda linha de doces, bolos e 
sobremesas 
*Loja física e delivery

BELEZA E ESTÉTICA

Augusto Costa Spa
Rua Roxo Moreira, 1246, Barão 
Geraldo, Campinas, (19) 3249-1514
15% OFF  com pagamento no débito 
ou dinheiro.

Célia Castro
Av. José Bonifácio, 366, Jardim das 
Paineiras, Campinas 
(19) 3305-4088
15% OFF  na loja toda, exceto 
acessórios, linha home e 
decoração.

Clínica Renaje Barros
Rua Dr. Jesuíno Marcondes 
Machado, 893, Nova Campinas, 
Campinas, (19) 3294-4891
20% OFF  em qualquer procedimento 
estético (à vista)

Alto Stima
Rua Doutor Carlos Guimarães, 247, 
Cambuí, Campinas, (19) 3255-1234
10% OFF  para todos os 
procedimentos nos pagamentos 
com cartão de crédito ou débito ou 
15% para pagamento à vista.

Bela Pele
Rua Josefina Sarmento 305, 
Cambuí – Campinas 
(19) 2512-3800
20% OFF  nos seguintes 
procedimentos estéticos: 
Micropigmentação de 
sobrancelhas, lábios e cílios.
Drenagem e modeladora. Peeling 
facial e corporal. 
LED e Lazer capilar. Protocolos de 
rejuvenescimento. 
*Desconto válido apenas para 
clínica do bairro Cambuí na cidade 
de Campinas.

Belezare
Av. José de Souza Campos, 929, 
Shopping das Varandas, Campinas
(19) 99339.8284
50% OFF  em Limpeza de Pele com 
Pieling de Diamante 
30% OFF  em Micropigmentação de 
Sobrancelhas.
OFF  22% em Design de 

Sobranchelhas c/ Henna

Franco Júnior
Rua Barreto Leme, 1661, Centro, 
Campinas, (19) 99790-1883
10% OFF  em Maquiagens diversas, 
design de sobrancelhas, Henna para 
sobrancelhas, tinturas de cílios e 
cílios postiços, feitos em domicílio. 
15% OFF  em Maquiagens diversas, 
design de sobrancelhas, Henna 
para sobrancelhas, tinturas de 
cílios e cílios postiços, feitos no 
estabelecimento.

Taberna do PortugaFranco Júnior
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Roteiro

Garagem
Rua dos Bandeirantes, 60, Cambuí, 
Campinas, (19) 3255-1477
20% OFF  nos cortes de cabelos. 
*Válido apenas para a loja do bairro 
Cambuí da cidade de Campinas

La Company
Rua Romualdo Andreazzi, 177 
Sobre Loja - Jardim do Trevo, 
Campinas, (19) 4141-0370
30% OFF  em Design de Sobrancelhas
25% OFF  em Alongamento de Cílios 
fi o a fi o
25% OFF  em Permanente e Tintura 
de Cílios
20% OFF  em Design c/ Henna

Magrass
Av Julio de Mesquita, 1074 - 
Cambuí, Campinas
(19) 3722-1072
10% OFF  em produtos, serviços e 
tratamentos.

Menezes
Av. José de Souza Campos, 929, 
Campinas, (19) 3253-1686
40% OFF  nos cortes masculinos e 
femininos, todos os dias.
30% OFF  nos serviços de coloração, 
mechas e hidratação, de segunda a 
quinta-feira.
20% OFF  no serviço de manicure e 
pedicure.

Nina Capelli
Rua Américo Brasiliense 307, 
Cambuí, Campinas 
(19) 3395-2949
20% OFF  nos serviços de: Escova, 
Manicure e Pedicure, Massagem 
Shiatsu e Alongamento de Cílios

Pantheon
Av. Dr. Hermas Braga, 421 – Nova 
Campinas, Campinas
(19) 3203-4885
50% OFF  nos pacotes de depilação 
à laser.
50% OFF  na limpeza de pele.

Projeto Vip Nutricional
Rua Padre Almeida, 693, Cambuí, 
Campinas, (19) 2512-3932
50% OFF  em Limpeza de Pele 
50% OFF  em Massagens 
50% OFF  em Body Metrix – Ultrassom 
de composição corporal.
50% OFF  em Bioimpedância 
Segmentar
30% OFF  em Hidrodetox
30% OFF  em Aurícula Terapia

Spazziom
Av. Diogo Alvares, 2.380, Parque 
São Quirino, Campinas
(19) 3396-9878

OFF  em Massagens Corporais 
e Faciais. 

OFF  34% em Limpeza de Pele.
30% OFF  em Sessões de Haloterapia 
– Terapia do Sal. 
30% OFF  em Sessões de Banhos 
Terapêuticos de Flutuação.

Stética Avançada
Rua dos Bandeirantes, 355, 
Cambuí, Campinas 
(19) 3294-6646
50% OFF  em Criolipólise 360º, Jato 
de Plasma e Vasinhos. Avaliação 
Gratuita.

Studio 54 Hair Design
Rua dos Bandeirantes, 584, 
Cambuí, Campinas
(19) 3368-5440
40% OFF  em Hidratação nas Terças e 
quinta-feiras. 
20% OFF  em Corte Infantil nas Terças 
e quarta-feiras. 
20% OFF  no Pacote de Massagem 
com 10 sessões. 
20% OFF  na Coloração + Hidratação 
nas Terças e quarta-feiras. 
20% OFF  na Coloração. 
20% OFF  no Botox.

S.O.S Cabelos
Rua Dr. Jesuíno Marcondes 
Machado, 893, Chácara da Barra, 
Campinas, (19) 3294-4891
20% OFF  à vista no Tratamento 
Clínico.
20% OFF  à vista na Prótese Capilar.

VR Salon
Rua Eng. Carlos Stevenson, 1020, 
Nova Campinas, Campinas
(19) 3325-5005 
10% OFF  em todos os serviços 
oferecidos. Válidos de terça e 
quarta-feiras.

CAFETERIAS E 
SOBREMESAS

Gola Gelato & Caffé
Rua Sampaio Ferraz, 322, Cambuí, 
Campinas, (19) 3294-3027
10% OFF  no valor do quilo do gelato.

Flamy
Av. Francisco José de Camargo 
Andrade, 461, Jardim Chapadão, 
Campinas, (19) 3241-3191
20% OFF  em toda linha Premium: 
Naked Cakes. Sabores: Morango c/ 
Leite condensado, Olho de Sogra, 
Doce de leite c/ Morango, Sedução 
de Abacaxi e Trufado Branco.

DIVERSÃO

Adriano e Márcia
Rua Barão de Jaguara, 707 – sala 
17, térreo Campinas
(19) 99501-8335

20% OFF  concedido em serviço de 
cobertura de eventos (casamento e 
aniversários).      
30% OFF  concedido em serviço de 
ensaio fotográfi co (individual, casal 
e família).

Brasuca
Av. Santa Isabel, 800, Barão 
Geraldo, Campinas
(19) 3291-9121
50% OFF  em shows no Brasuca 
e descontos especiais na 
programação da casa.

Campinas Hall
Rua Armando Strazzacappa, 130 - 
Jd. Santa Cândida, 
(19) 3256-6850
50% OFF  em shows no Campinas Hall.

Escuta o Cheiro
Rua dos Expedicionários, 544 - 
Sousas - Campinas
(19) 98810-0800
50% OFF  na entrada para Forró. 
20% OFF  na entrada para Samba

House Bartender
Rua Índia – Americana/SP
(19) 99287-9827
20% OFF  concedido para o serviço 
de Bartender para toda região 
de Campinas. Casamentos, 
Aniversários de 15 anos, 
Formaturas, Eventos Sociais e 
Confraternizações.

Jump Mania
Av. Iguatemi, 777 – 2o piso Vila 
Brandina, Campinas 
(19) 3253-6077
15% OFF  no valor dos ingressos 
de segunda a sexta exceto 
feriado para o benefi ciário + um 
acompanhante. 

MIB - Men In Bar
Rua Monte Aprazível, 584 - 
Campinas, (19) 3386-0429
15% OFF  em qualquer pacote ou 
serviço contratados.

NDB Produções & Eventos
Rua Conceição, 233, Centro, 
Campinas, (19) 4122-0158
50% OFF  em shows produzidos pela 
NDB Produções e Eventos.

Teatro Iguatemi
Iguatemi Campinas - Av. Iguatemi, 
777 - Vila Brandina, Campinas
(19) 3294-3166
50% OFF  em ingressos de peças teatro.

Teatro Sotac
Barão de Jaguara, 2, Bosque - 
Campinas, (19) 98119-3052
50% OFF  no valor dos ingressos 
adquiridos na bilheteria do teatro

OFF  100% no valor da matrícula 
do Curso de Teatro, Tv e Cinema

Viva Festas
Rua da Abolição 2702, Swift, 
Campinas, (19) 98828-9816
20% OFF  nas festas de segunda a 
quarta-feiras. 
20% OFF  na decoração de quinta-
feira a Domingo.

EDUCAÇÃO

CI Intercâmbio e Viagem
Av. Cel. Silva Telles, 675 - Cambuí, 
Campinas, (19) 3754-5100
50% OFF  na taxa de aconselhamento 
CI, válido para cursos de idiomas 
no exterior (Inglês, Alemão, 
Espanhol, Francês e Italiano).

Escola Ser
Av. José Ademar Etter, 709 - Vila 
Marieta, Campinas
(19) 3276-0777
20% OFF  na matrícula para 
2019. Benefício válido apenas 
para a parcela da matrícula, 
não contempla a parcela da 
mensalidade.

Freya Aero Dance
Av. Dr. Armando Salles de Oliveira, 
610, Taquaral, Campinas
(19) 99766-1098

OFF  Isenção de matricula e 10% 
em qualquer plano.

Guga Gonçalves
Rua Padre Vieira, 747 - Centro, 
Campinas, (11) 97671-6778
20% OFF  em cursos de Marketing 
Digital, Workshop de vendas e 
Persuasão e em Processos Week 
Coaching.

Huguette Gallo
R. Dr. Sampaio Ferraz, 176, Cambuí 
- Campinas, (19) 997914612
20% OFF  no curso de Passarela. 
20% OFF  no Book Fotográfi co.

Kreativ Curso de Alemão
Rua Bandeirantes, 405, Cambuí, 
Campinas, (19) 3251-7080
10% OFF  para qualquer curso de 
alemão

FARMÁCIA

Bandeirantes
R. Maria Monteiro, 1436 - Cambuí, 
Campinas, (19) 3251-0543
20% OFF  Produtos Odontológicos KIN.

UniPharma
Av. Dr. Antônio Carlos Couto de 
Barros, 475, Vila Sônia, Sousas, 
Campinas, (19) 3722-6112 

20% OFF  em toda linha de 
cosméticos da marca Ada Tina Italy 
(Cosmésticos Italianos).

MODA

A Especialista
Av. Iguatemi, 777 – Loja 1 – Piso 1, 
Vila Brandina, Campinas
(19) 3255-6901
20% OFF  em armações e óculos 
de sol. *Lentes não entram no 
desconto.

Agda Shoes
Rua Conceição 480 Cambuí, loja 8, 
Campinas, (19) 3291-4415
20% OFF  e 30% OFF  em toda a linha de 
calçados Agda Shoes.

Alegoria
Rua Dr. Sampaio Ferraz, 176, 
Cambuí, Campinas, (19) 3397-2207
15% OFF  em roupas, exceto 
acessórios e produto promocional.

Assumpta Dion
Av. Guilherme Campos, 500 - 222 
- Jardim Santa Genebra, Campinas
(19) 3756-7749
25% OFF  em marcas selecionadas 
pela loja.

Maritaca do Brasil 
Rua Carlos Guimarães 247, 
Cambuí, Campinas,
(19) 99706-9611
20% OFF  em toda a loja.

Muri Store
Shopping Varandas, Av. Norte-Sul, 
929, Cambuí, Campinas
(19) 2513-0333
15% OFF  em roupas, exceto 
acessórios e produtos 
promocionais.

Oakman
Rua Conceição, 233, Shopping 
Jaraguá, Centro, Campinas
(19) 3231-5651
20% OFF  nas gravatas. 
10% OFF  em toda a loja, exceto para 
produtos promocionais.

OPTK Design
R. Bernardino de Campos, 230, 
Centro, Campinas,
(19) 99267-3252
20% OFF  nas armações OnDesign, 
solar e de grau. Promoção em 
lentes oftalmicas monofocal e 
multifocal.

Paola Constance
Rua Coronel Quirino, 2008, Cambuí, 
Campinas, (19) 2121-0204
20% OFF  em produtos da sala 
promocional da loja.
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Pietrocelli by Cellian
Rua Maria Monteiro, 1392 
Campinas, (19) 2121-6740
25% OFF  concedido em todas as 
camisas, em todos os tamanhos do 
no 1 ao 12.

Poggio Store
Av. Monte Castelo, 43 - Jd. Proença, 
Campinas, (19) 3235-2441
25% OFF  em toda a linha de 
camisaria masculina e feminina. 
*Válido apenas para a unidade de 
Campinas.

Único Brechó
Rua Dr. Guilherme da Silva, 541, 
Cambuí, Campinas, (19) 3326-5359
20% OFF  em calçados femininos.

Vívida Calçados
Rua Olavo Bilac, 369, Cambuí, 
Campinas, (19) 3307-1609
20% OFF  em todos os produtos da 
marca Vívida Comfort. *Não é válido 
para calçados já na promoção.

Zampola Calzature
Av José de Sousa Campos 929, 
loja 14, Shopping das Varandas, 
Campinas, (19) 3253-3242
20% OFF  nas compras acima de R$ 
150,00

MODA ESPORTIVA 

Juro Esportes
Av. José de Souza Campos, 929, 
Cambuí, Campinas, (19) 3325-8283
30% OFF  na Raquete Head MPA. 
OFF  27% na Raquete Head Instinch. 
OFF  28% no Tênis Adidas 

Canadia (masculino e feminino).

PET

ClinFel
Av. Brasil, 643, Jardim Chapadão, 
Campinas, (19) 3213-2902
10% OFF  de no Curso de Auxiliar de 
Veterinário.

MasterVet
Av. Dr. Ângelo Simões 1135, 
Jardim Leonor, Campinas 
(19) 3234-5363
OFF  Na adesão do Plano de 

Saúde você fica isento da carência 
para as vacinas anuais e ganha 
a primeira vermifugação (Plano 
contratado de um ano). Ao indicar 
um amigo, o assinante ganha 
100% na mensalidade para cada 
plano fechado.

Pet Natural
Rua Maria Tereza Dias da Silva, 
180, Barão Geraldo, Campinas
(19) 3307-7444
20% OFF  nos banhos e tosas de 
segunda a quarta-feiras (exceto 

para pacotes). *Válido para unidade 
de Barão Geraldo. Nas compras 
acima de R$ 200,00, ganhe um 
petisco natural para o seu pet. 
*Válido para unidades do Cambuí e 
Barão Geraldo.

UpVet
Rua Doutor Vieira Bueno, 298, 
Cambuí, Campinas, 
(19) 3397-8777
20% OFF  nos Florais de Bach – 
específico para animais. 
10% OFF  nos vermífugos para cães 
e gatos em forma de biscoito ou 
pasta palatáveis.

SAÚDE

A Especialista Auditivos
Rua Baronesa Geraldo de 
Resende, 334, Guanabara, 
Campinas, (19) 3212-0522
20% OFF  na compra de aparelhos 
auditivos e acessórios. *Exceto Pilhas.

Clínica Botelho
Rua Tiradentes, 289 – Sala 92,  Vila 
Itapura – Campinas, (19) 3231-0879
40% OFF  em Prevenção
30% OFF  em Dentística, Periodontia 
e Cirurgia
20% OFF  nas especialidades de 
Ortodontia, Implantes, Próteses 
implanto-suportadas e endodontia.

Doctor’s Health Care
Av. Antônio Segre, 616, Ponte de 
Campinas, Jundiaí - SP 
(11) 3963-0036
10% OFF  para locação dos produtos: 
Cama Hospitalar, Cadeira de 
rodas e banho, CPAPS (Terapia do 
Sono) e Concentrador de Oxigênio 
Portátil e Estacionário.

Instituto Curarte
Av. Julio Dinis, Taquaral, Campinas  
(19) 98173-0565
50% OFF  na avaliação de Osteopatia 
e Fisioterapia. 
10% OFF  no pacote de 10 sessões 
de Osteopatia e Fisioterapia. 
10% OFF  nos Serviços de Terapia 
Holística.

Laura Calipo
Barão Geraldo de Resende, nº 97, 
Sala 409, Botafogo
(19)99474-7008
20% OFF  na primeira consulta 
nutricional (de R$ 250,00 por R$ 
200,00)
20% OFF  no primeiro retorno (de 
R$170,00 por R$ R$135,00)

Le Regalo 
Atendimento a domicílio 
(19) 99394-7007
20% OFF  na Terapia Menstrual de 

segunda a sexta-feiras. Horário a 
combinar. 
15% OFF  na sessão de Reiki de 
segunda a sexta-feiras. Horário a 
combinar.

Vânia Biglia - 
Odontologia
Dr Souza Lima 147, Cambuí, 
Campinas, (19) 3253-6462
OFF  70% na Avaliação 

odontológica. 
30% OFF  na Rapagem supra gengival 
com ultrassom + jato bicarbonato 
+ flúor + sessão única de mais ou 
menos 50 minutos. 
20% OFF  em todos os procedimentos. 
10% OFF  em próteses puras de 
porcelana e laminados cerâmicos.

SERVIÇOS

Ateliê Cor in Vitro
Praça Beira Rio – Sousas (9,72 km)
Campinas, (19) 99706-0968

Casa Amarela
Av. Nossa Senhora de Fátima, 299, 
Taquaral, Campinas 
(19) 3294-9869
8% OFF  à vista no Colchão Stallion.
5% OFF  à vista no Colchão Orbhes. 
5% OFF  à vista no Colchão 

Respodic. 
5% OFF  à vista no Colchão King 

Pedic.

Casa Brasileira
Rua Coronel Quirino 473, Cambuí, 
Campinas, (19) 3395-0653
30% OFF  nos projetos feitos pela 
Casa Brasileira.

Criativos
Válido para as unidades: 
Campinas Shopping: (19) 3227-
280, Iguatemi: (19) 3227-2805 e  
John Boyd: (19) 3243-0266
20% OFF  em qualquer produto da loja.

Dimarzio Seguros
Rua Prof Luiz Cerqueira Monteiro, 
102, Bosque, Campinas 
(19) 3294-0655 ou Whatsapp 
(19) 95321-7214  
20% OFF  em Seguros Automotivos. 
15% OFF  em Seguros Residenciais e 
Demais Ramos.

General Express
Av. José de Souza Campos, 1815, 
Cambuí – Campinas – Salas 06 e 
07 – Ed. Executive Center
(19) 3251-8114
45% OFF  para documentos enviados 
ao exterior
40% OFF  para pacotes enviados para 
o exterior.

Hansa Iluminação
Rua Olavo Bilac, 304, Cambuí, 
Campinas, (19) 3252-1415
10% OFF  para produtos fabricados 
pela empresa Hansa. 
5% OFF em lâmpadas LED.

Heron Ink
Rua Doutor Vieira Bueno, 180, 
Cambuí, Campinas 
(19) 3253-0672
20% OFF  nos serviços de barbearia 
e tatuagens

LED’s Grainne’s
Rua Padre Almeida, 170, Cambuí, 
Campinas, (19) 97120-6010
20% OFF  nas tatuagens no estúdio 
Led’s Grainne’s.

Leak Inspection
Rua José Iorio, 4 Vila José Iorio 
(Sousas), Campinas
(19) 3258-2447
10% OFF  nos serviços de localização 
de vazamentos residenciais.

Locus
Rua Luiz Otávio, 2605 - Santa 
Cândida - Campinas
(19) 3256-1772
15% OFF  em Seguros Acidentes 
Pessoais.
15% OFF  em Seguro Residencial. 
10% OFF  em Seguro de Viagem.

Marcos Limoli - Eventos 
Cinematográficos
Rua Itu, 220, Estudio 72/
Mediterrannée, Centro, 
(19) 3253-7062
50% OFF  em eventos Social, 
Empresarial e Ecumênicos

Mix Collors
Av. Paulista, 447, Bela Vista, 
Paulínia - SP,  (19) 3874-9449
10% OFF  em qualquer compra ou Kit 
Pintura nas compras acima de R$ 
200,00.

Paulo Bearzotti
Av. Dr. Ângelo Simões 555, 
Jardim Leonor, Campinas, (19) 
3342-1450 
20% OFF  nos projetos arquitetônicos 
residenciais e comerciais.

Quintal
Rua Três, 139, Residencial 
Paineiras, Paulínia - SP 
(19) 98181-6654
20% OFF  para vasos prontos (Vaso + 
terra + planta + acabamento) 
*O frete vai depender do local de 
entrega.

Studio RYS
R. Rui Barbosa, 419, Jardim 
Primavera, Valinhos - SP
(11) 95357-5499

10% OFF  para consultoria em projetos 
de arquitetura e decoração de 
interiores.

TECNOLOGIA

Start Sollution
R. Santo Antônio, 21 - Cambuí, 
Campinas, (19) 3796-8444 
20% OFF  no som ambiente wifi. 
15% OFF  sem quebra com 
amplificador.

VIAGENS

Brotas Eco Resort
Rua Emilio Dalla Dea Filho, s/n - 
Campos Elísios, Brotas - SP
(14) 3653-9999
20% OFF  para hospedagem no 
Brotas Eco Resort durante a baixa 
temporada. 
15% OFF  durante a alta temporada 
*exceto feriados. 
15% OFF  para temporada de férias, 
acampamento para crianças de 4 
a 16 anos.

Hotel Estância Santa 
Mônica
Rua Marcelo Patrão Seba (tetto), n 
188, Louveira - SP
(19) 3878-8800
20% OFF  sobre as diárias. Inclui 
estacionamento e todas as 
refeições servidas em um 
restaurante rustico-chique em 
estilo bufê e uso de toda a 
estrutura de lazer, com exceção 
de arvorismo e massagens. 
Bebidas cobradas à parte. Válido 
para hospedagens de segunda 
a sexta-feira, exceto em feriados 
prolongados, Janeiro, Julho e 
Dezembro.

Hotel Vale Suíço Resort
Rodovia Fernão Dias, Km 931, 
s/n – Bairro Monjolin, Itapeva - MG 
(35) 3434-1077
15% OFF  nas reservas de 3 ou mais 
diárias, exceto Dia das Crianças, 
Natal e Réveillon. O desconto 
se aplica aos demais feriados e 
também as férias.

Premium Hotel
Rua Novotel, 931, Jardim Nova 
Aparecida, Campinas 
(19) 3781-8000
10% OFF  em hospedagem sobre a 
tarifa vigente. *Desconto válido 
apenas para quartos standards. 
Não válido para quartos Luxo.

Huguette Gallo
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Bruxas e bestas: a era
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Indicação de fi lme

E
ducar um homem é educar um 
indivíduo, educar uma mulher 
é educar uma geração”. Foi 
Mahatma Ghandi quem disse. 

A mulher carrega o cálice sagrado tão 
venerado na era do Rei Arthur, pois re-
presenta a vida, o fogo sagrado, a cria-
tividade, a potência do útero (o templo 
da feminilidade, o vaso), libertador da 
mulher nas sociedades matriarcais e 
escravizador nas patriarcais. O desejo 
de dominar, reduzir, submeter o ou-
tro vem sim do temor que o opressor 
tem da força e da magia do oprimido. 
O feminino é potente, mágico até, tem 
força de alma guerreira o poder de 
procriar o que pode ajudar a mudar o 
mundo para melhor.

O feminino é representado pelo 
lado direito do cérebro, o lado emo-
cional- afetivo da vida. É sobre o sen-
tir. Daí o motivo de considerarem a 
sororidade e a empatia habilidades 
humanas especialmente femininas. 
Sororidade é exclusiva das mulheres. 
E é sobre esta tocante força femini-
na unida e atual, traduz esse desejo e 
essa ação coletivas do “todas juntas”: a 
mãe, a irmã, a amiga, a parceira, a vizi-
nha desconhecida, todas protegendo 
uma às outras, esse potente receptá-
culo que gera o fogo da vida humana 
neste planeta, ou seja, o feminino.

Você sabia que as mulheres já foram 
altamente veneradas e respeitadas pela 
sociedade que viviam durante o período 
da antiguidade? A era matriarcal (que 
aponta sua volta, eba!) aconteceu no 
período pré-histórico, a era das deusas, 
da supremacia das políticas femininas. 
Parece que seu declínio se deu com o 

crescimento populacional e conflitos 
territoriais. A sociedade patriarcal, na 
Idade Média, ganhou força na violên-
cia. Era época da inquisição e da caça 
às “bruxas”, do controle do pensamento 
e da cultura, do domínio da igreja e dos 
homens: senhores feudais, cavalheiros, 
padres e monges criaram a ideia da mu-
lher submissa e dependente do pai e do 
marido em todos os sentidos.

Importante falar de ideologia e de 
sua força no mundo atual. Importan-
te deixar esse passado onde deve ficar: 
para trás, como um erro que não pode 
ser repetido. Se passou totalmente? 
Você sabe que não. Como diria Simone 
de Beauvoir, essencial quando se fala do 
feminino, “as mulheres nunca conse-
guiram primeiro lugar nem no período 
em que a maternidade era consagrada” 
(trecho do livro Segundo Sexo).

A violência contra a mulher persis-
te, segundo as estatísticas e conforme 
mostra a realidade. A herança social 
do machismo e a castração da mulher 
é cruel. As mulheres com empatia e 
sororidade se unem para ter espaço de 
fala, ação, para erradicar essa temeri-
dade. Algumas, mais novas, em alusão 
à época do machismo medieval se auto 
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declaram bruxas. Porque são fortes, má-
gicas e poderosas.

Sabem que viver é se emocionar, 
sentir, se arrepiar, se aventurar e que um 
coração encolhido adoece tanto quanto 
aquele parado que não sente. Sabem 
que temer o seu próprio poder feminino 
é cair na armadilha. Querem deixar suas 
digitais no mundo ao colocar a mão e o 
coração nessa revolução que segue.

Sentem os efeitos de tpm, das on-
das hormonais, mas sofrem mesmo 
com a desigualdade de direitos huma-
nos, com a falta de respeito, com uma 
perseguição ignorante. Por vezes essa 
ignorância macha está nos lares (cons-
truídos por elas): a violência domésti-
ca e familiar contra a mulher tem au-
mentada em nosso país, seja pela ação 
física, sexual, psicológica ou moral. É 
alarmante e triste!

Unidas as mulheres contempo-
râneas (e de alma feminina) se em-
penham em transformar essa triste 
realidade, sem a ajuda de política so-
ciais e psicológicas, de programas de 
educação em massa, tão necessários 
para que a sociedade se cure da doen-
ça hereditária machista. Ou seja, estão 
juntas e sozinhas ao mesmo tempo. 
Preferem se amar a se armar. E seguir 
em frente. Porque são fortes, logo mu-
lheres e têm o poder da vida.    ▄

*Mary Jane Paiva é psicóloga, psico-
terapeuta e analista reichiana

“





A INOVAÇÃO PASSA 
PELA TRADIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

DIREITO

ENGENHARIA CIVIL

ENGENHARIA
DE PRODUÇÃO

vestibular.mackenzie.br/campinas


