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Serramar
anuncia
expansão

Grupo Serveng investe cerca de
RR 100 milhões e Shopping passará a
ter 200 lojas até 2024, além de hotel,
academia, restaurantes e mais serviços.

Thainá Ribeiro
e Gabriel Reis

Medicina no Litoral

Dia das Mães e Namorados

Outono Inverno Vibrante

O Campus Avançado da Unitau
chegou no Serramar com infraestrututura moderna para receber a
partir de agosto próximo, 60 estudantes
de Medicina e 40 de Enfermagem!

Seu amor vale muito! Já está rolando
a campanha do Dia das Mães e
Namorados. A cada RR 200 em compras,
você concorre a 12 vales-compras de
RR 3 mil toda semana até 12 de junho.

Cores vivas, sustentabilidade e texturas
ditam a moda atual. E as vitrines das
lojas de roupas, calçados e acessórios
do maior Shopping da região estão
cheias de novidades da nova coleção.

gentecom.com.br

Que tal i r além
na educaçao do
seu filho?
contrutora tabapora

Fundamental e
Infantil
Ensino
Integral

Living English
Programação
e Robótica

educacionalpaideia
www.educacionalpaideia.com.br
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Editorial

Quanta vida em um único lugar! O Serramar
Shopping pulsa de uma maneira tão forte,
consistente e verdadeira, que ressoa em todos
que circulam por aqui.

Outono Inverno
Vibrante
Págs. 12

Expansão do Serramar

O Plano de Crescimento do Shopping prevê
a construção de mais 50 lojas, com início
das obras ainda neste ano. E até 2024, o
Shopping deve dobrar o número de lojas,
chegando a 200 unidades!

Natureza Divina
Pág. 15

Região Valiosa

O Serramar Shopping é considerado hoje, a
“galinha dos ovos de ouro” de autoridades
e investidores, por estar localizado em uma
das regiões de Caraguá que mais cresce.

Seu amor vale muito!

No Mês das Mães e dos Namorados tem presente toda semana! Serão sorteados R$ 35 mil
em vales-compras.
Bem Estar
Pág. 16

Outono Inverno Vibrante

Cores, texturas e sustentabilidade ditam as
tendências da estação mais charmosa do ano.
Origens do
Chocolate

Natureza Divina

Pág. 20

Serramar comemora niver de 165 anos de
Caraguá com exposição fotográfica que
contempla as belas paisagens da cidade.

Bem Estar

Um novo olhar para a Saúde Mental Social
Espiritual. Corpo e mente em equilíbrio é sinal
de Bem Estar Permanente.

Origens do Chocolate

Saiba porque o Cacau é considerado o fruto
dos deuses e como ele chegou ao Brasil.

Orgulho Nerd
Pág. 24

Orgulho Nerd

Dia do Orgulho Nerd ou Dia da Toalha? Mergulhe com a gente nesta história e conheça mais
sobre o universo Geek.

Fortes e Inspiradoras

Mulheres em cargos de destaque são cada
vez mais comuns no Serramar Shopping.

Fatos e Fotos

Confira os eventos e inaugurações que aconteceram no Serramar no início deste ano.
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Editorial

POR BRUNA BRITI

Quanta vida em um único lugar! O Serramar Shopping pulsa de uma maneira tão forte, consistente e verdadeira, que chega a ressoar em todos,
parceiros, colaboradores, clientes, fornecedores
e demais públicos!
Nesta edição temos muitas notícias boas para
nossa cidade! Após um longo período de negociações, a cidade aguarda apreensiva pela chegada da faculdade de Medicina da Unitau que
atenderá todo o litoral, dentro do Shopping. Os
investidores já estão atentos em busca de crescimento, diante do grande investimento que o Grupo Serveng está fazendo, ao iniciar este ano, as
obras da expansão deste Open Mall que passará
a ter 200 lojas nos próximos anos!
E nosso Litoral Norte também vivencia este momento de otimismo após a inauguração de uma
das mais modernas pistas de subida da Serra da
Rodovia dos Tamoios, que contém o maior túnel
do Brasil, além de termos o Hospital Regional funcionando com quase 100% da sua capacidade

gentecom.com.br

Comercialização de lojas
Gestão de centros comerciais
Desenvolvimento e
implantação de projetos

total. Lembrando também dos nossos hotéis e
pousadas que voltaram a ficar cheios de turistas,
como relatado em nossa reportagem. E as construtoras investem no entorno do Shopping, construindo diversos empreendimentos modernos!
Durante os meses de abril a junho, o Serramar
Shopping está repleto de campanhas e eventos,
uma delas é a de Dia das Mães e Namorados,
que juntas sorteiam prêmios semanais de até R$
3 mil. A Mostra de Teatro Infantil “Contos e Cantos” foi sucesso e fez sorrir as crianças e suas famílias que visitaram o Shopping nos finais de semana (de março e abril), além das inaugurações
de lojas e restaurantes que continuam por aqui!
Ainda nesta edição, acompanhe as tendências
do Outono e do Inverno no mundo da Moda. Leia
as reportagens instigantes que fizemos sobre:
Bem Estar, Páscoa e Chocolate, Dia do Orgulho
Nerd, Exposição com lindíssimas fotos e texto das
Mulheres que nos inspiram e ocupam cargos de
liderança no nosso Shopping.
Definitivamente, somos gratos aos lojistas, anunciantes, equipe interna e externa do Shopping
que sempre trabalham em prol do crescimento
de nossa cidade! Vamos às compras, conferir os
lançamentos das lojas, curtir momentos gostosos em família e com os amigos, tudo isso aqui,
no Serramar Shopping. Viva este momento.

Desde 2018 contribuindo com o
maior Shopping do Litoral Norte
para trazer as melhores marcas e lojas!

Fale com
a gente

SERRAMAR SHOPPING
GUARUJÁ - TAUBATÉ - SÃO PAULO

www.kether.adm.br/lojas

(11) 2359-2323

Expansão
do Serramar

O Plano de Crescimento do Shopping prevê a construção de mais 50 lojas, com início das obras ainda
neste ano. E até 2024, o Shopping deve dobrar o
número de lojas, chegando a 200 unidades!

Esboço do

novo proje
to arquitetô

nico

Projeção aérea do Shopping em 2024

POR BRUNA BRITI E FELIPE RIELA

Com bastante espaço físico, e com
desejo de fazer crescer o Shopping,
de vê-lo prosperando e contribuindo para com o desenvolvimento do
Litoral Norte, a expansão do Serramar é uma realidade! O Grupo
Serveng anunciou recentemente,
investimentos na casa dos R$ 100
milhões na área do entorno do Shopping, incluindo a implantação de
um hotel, academia, restaurantes e
lojas de diferentes serviços.
A estimativa de conclusão de mais
50 lojas (hoje são 100) é de aproximadamente 18 meses, portanto até
o final de 2023. E até o final de 2024,
o shopping deve chegar a 200 lojas!
“A expansão do Shopping será por
etapas e num processo modular.
Com Planejamento, o crescimento
acontecerá sim, de forma consistente e assertiva, já que o Shopping
é uma organização viva, dinâmica
e adaptável!”, conta Matheus Penido, Vice Presidente do Grupo Serveng e Diretor de Novos Negócios
das Empresas Serramar.
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Cerca de 5 mil pessoas circulam
pelo Mall durante a semana, chegando a 20 mil pessoas nos finais
de semana. É bastante gente aproveitando todos os serviços, lojas e
atrativos que o Shopping oferece.
Com a expansão esse movimento
só tende a aumentar e a fortalecer
a economia da região.
Futuro Próximo - Os planos da Administração do Serramar é que
ele seja um empreendimento ainda mais completo, integrando as
necessidades do Litoral Norte, e
contemplando as necessidades
de parceiros como o Hospital Regional do Litoral Norte, a Unitau, a
Prefeitura, entre outros.
O Shopping reúne infraestrutura
moderna, projeto arquitetônico
sustentável e oferece atrações
para toda a família! Construído no
estilo Open Mall (shopping aberto),
o Serramar está integrado à natureza, com ambientes abertos, três
praças internas ao ar livre e vista
privilegiada da Serra do Mar. O
conceito foi alinhado à localiza-

ção do empreendimento: Caraguatatuba, na Rodovia Rio Santos
(SP-55) que interliga a cidade vizinha de São Sebastião.
Prêmios - A arquitetura do Shopping é premiada, tendo recebido
dois prêmios internacionais e dois
prêmios nacionais na sua inauguração há dez anos. “É uma arquitetura maravilhosa, com uma
estrutura confiável e agradável,
garantindo segurança, até mesmo
em tempos de pandemia”, revela
orgulhoso Matheus Penido.
Unitau fortalece expansão - Após
dois anos de negociação, planejamento e organização, as
obras do Campus da Universidade de Taubaté (Unitau) dentro do
Serramar (onde era o Hipermercado Extra), iniciaram em fevereiro deste ano. “Caraguá é cidade irmã de Taubaté, e muitos
moradores vêm de lá para passar os finais de semana aqui na
praia. Esta parceria com a Unitau
se deu de forma muito natural”,
confirma Matheus Penido.

O novo Campus da Unitau em Caraguá já foi aprovado no Conselho Estadual de Educação, entre
outros órgãos, e além da Medicina, estão previstos cursos de
Enfermagem e Psicologia. “Com
a Unitau, a movimentação de
pessoas no entorno do Shopping
certamente vai crescer, e o Serramar está pronto para suprir as necessidades dos estudantes com
serviços, conveniências, lazer, entretenimento e cultura”, confirma
Penido e finaliza: “A Universidade
é um componente muito importante na expansão do Shopping!”.
O Campus está sendo instalado
em uma área de 1.000 m², e deve
chegar a 4.200m² dentro do Serramar. A estrutura conta com laboratórios, salas de aula com equipamentos multimídia, centros de
simulação, espaços multidisciplinares, biblioteca e salas de coordenação. O suporte pedagógico
será oferecido pelo corpo docente da sede em Taubaté, além de
novas contratações.
Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de
Caraguá (ACE), Yuri Bellato, o
desenvolvimeto da região no

entorno do Serramar Shopping, e
a chegada do curso de Medicina
da Unitau são muito importantes.
“Esse investimento em Educação
é o que muda um país. O brasileiro só precisa de instrução, pois já
tem força de vontade de sobra.
A ACE está sempre nos eventos
do Serramar, justamente por vermos a importância do desenvolvimento deste grupo de lojistas.
Não temos dúvida do sucesso
desta expansão!”.
Medicina começa em agosto Com um histórico de 55 anos de
tradição e excelência no ensino, as
aulas da faculdade de Medicina,
no Campus Avançado da Unitau
em Caraguatatuba, tem previsão
de iniciar em agosto próximo, com
a mensalidade de R$ 7.019,00, equivalente ao da sede em Taubaté,
mantendo o valor sem reajustes há
dois anos. O valor é 12,12% abaixo da
média nacional, conforme pesquisa realizada pelo Instituro Semesp.
“Vamos usar toda experiência
de cinco décadas da Medicina da Unitau e levar esse padrão de qualidade para Caraguá”, afirma a reitora da Unitau,
Profa. Dra. Nara Fortes,
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“Vamos fazer um vestibular em junho para que as primeiras turmas
possam começar em agosto. No
segundo semestre deveremos ter
60 alunos de Medicina e 40 alunos
de Enfermagem”, avalia a Pró-Reitora de Graduação, Profa. Ms. Angela Popovici Berbare.
Foram assinados protocolos de intenção para que os estudantes de
Medicina do litoral realizem estágios na rede de saúde do município, no Hospital Regional do Litoral
Norte e na Casa de Saúde Stella
Maris. Essa qualidade em relação
à saúde pública foi destacada pelo
prefeito Aguilar Junior. “Tivemos
muitos avanços em saúde nos últimos cinco anos. Não poupamos esforços para fazermos diferença na
nossa cidade”, conta.

Região
Valiosa

O Serramar Shopping é considerado hoje, a
“galinha dos ovos de ouro” de autoridades
e investidores, por estar localizado em uma
das regiões de Caraguá que mais cresce
e se desenvolve.

gional de
Hospital re tuba
Caraguata

B R U N A B R I T I E M A R C E L LO V E R Í S S I M O

A região Centro Sul, que engloba
os bairros Pontal Santa Marina,
Praia das Palmeiras, Indaiá, Morro
do Algodão e arredores, está vivendo um “boom” comercial com
lançamentos de novos empreendimentos, bem como as obras em
andamento, dos Contornos da
Rodovia dos Tamoios que passam
dentro da Fazenda Serramar, além
do Hospital Regional com seus mais
de 540 colaboradores que circulam por esta região todos os dias.
O lançamento mais recente foi o
novo trecho de subida da Serra da
Tamoios, no qual foram investidos
cerca de R$ 3 bilhões. A nova rodovia tem 22 quilômetros de extensão
e beneficia cerca de 3,3 milhões de
habitantes que circulam entre o Litoral Norte e o Vale do Paraíba diariamente. O tempo de viagem foi reduzido pela metade e os motoristas
agora percorrem o trajeto de Serra
em aproximadamente 16 minutos
e com velocidade de até 80 km/h.
Também foram abertos ao trá-
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Vista aérea do en
to

Entrada do túne
l no novo
trecho de Serra
da Tamoios

fego, outros quatro quilômetros
entre a Rodovia dos Tamoios e o
entroncamento com a pista ascendente, já existente na rodovia,
contemplando os novos contornos, em Caraguatatuba. Falando
em Contornos, eles foram retomados em setembro de 2021 e estão
previstos para serem concluídas
até novembro de 2023 com investimento de R$ 1,5 bilhão incluindo
46 obras entre pontes e viadutos,
além de seis conjuntos de túneis. A
nova via terá 33,9 km de extensão,
com aumento da segurança viária
para o corredor logístico que segue até o Porto de São Sebastião.
O turismo e desenvolvimento regional ganham com os Contornos
Caraguá/Ubatuba
e
Caraguá/São Sebastião.
Apartamentos Studio – Já está
em construção a apenas 1,3 km do
Serramar, o Prime Studio Tabaporã, com torre de 9 andares, sendo
4 apartamentos por andar, todos
práticos, compactos e integrados,
previsto pra serem entregues no
próximo ano. O empreendimen-

rno do Serramar

hoje

Viaduto no novo trecho
de subida da
Serra da Rodovia dos Tam
oios

to conta com piscina coberta e
aquecida (com duas raias de 12
metros), sauna úmida interligada
à piscina, espaço para negócios,
3 espaços gourmet, sinuca, espaço de jogos, fitness, escritório, lavanderia equipada com máquinas
industriais, espaço de recepção
para Airbnb, tomadas USBs, estacionamento solado visualmente,
vaga de carga e descarga, infraestrutura para ar condicionado, e
redução do custo de condomínio.
São 3 plantas diferenciadas, sendo a menor com Studio de 38 m²,
sala integrada com dormitório, sacada, cozinha e banheiro. A outra
planta de Studio tem 1 dormitório
e soma 48 m², e a terceira planta
com 2 dormitórios somando 77 m².
“O mercado imobiliário está aquecido sim, principalmente em função da entrega da nova pista da
Tamoios, que gerou uma expectativa muito grande de desenvolvimento”, confirma Cleide Ferreira,
diretora da Construtora Tabaporã. “A expectativa de crescimento
em volta do Campus da Unitau,

instalado no Serramar, ao lado
do Hospital Regional vai atrair
muita gente qualificada para a
cidade. Estamos na região que
é a “menina dos olhos” de Caraguatatuba, próximo ao que há de
mais moderno da cidade”, opina.
Turismo e Cultura - O Shopping
também está bem próximo a
Fazenda Serramar, antes chamada de Fazenda dos Ingleses
(onde eram produzidos frutos
com destino ao mercado inglês),
que está em processo de tombamento histórico. Em 1967, com
a catástrofe, a fazenda passou
a pertencer ao Grupo Serveng-Serramar, grande produtor de
leite e agropecuária do país.
Para Rodrigo Tavano, empresário
do setor hoteleiro local, o desenvolvimento urbano em torno do
Serramar Shopping, único atrativo
indoor da cidade, é relevante pra
região. “Quando chove, os hotéis
têm que criar toda uma programação para que o turista não vá
embora. O Serramar é o primeiro
lugar que a gente indica”, confes-

sa Tavano, que também acredita
no potencial desenvolvimento da
região, gerado pela nova Serra da
Tamoios. “Tudo isso fortalece o turismo da nossa região”, acredita.
Hospital Regional – Localizado no
bairro Pontal Santa Marina, bem
próximo ao Shopping, o Hospital
Regional do Litoral Norte (HRLN),
completou em março último, dois
anos de funcionamento, auxiliando muita gente, e incluindo Caraguatatuba na rota de referência na área da Saúde. Este ano, o
Hospital deve passar a funcionar
com 100% de sua capacidade,
atendendo prioritariamente moradores do Litoral Norte que hoje
realizam tratamento oncológicos
como quimioterapia, inclusive em
pacientes com câncer de próstata
e mama, em seus seis pavimentos,
10 consultórios e mais de 200 leitos
para atendimentos de emergência, centro cirúrgico, UTI, hospital
dia, internação e exames em diversas especialidades médicas.
Só em janeiro deste ano foram
realizados 156 internações, 338

Deck da praç

a de alimen
tação em
meio à natu
reza

atendimentos de emergência, 356
exames de imagem, 11.849 exames laboratoriais, sendo 83 leitos (63 de enfermaria adulta e 20
para Covid-19) disponíveis atualmente no Hospital que conta com
540 colaboradores. O HRLN passou a oferecer em fevereiro deste
ano, 20 leitos pediátricos exclusivos para Covid-19, sendo 10 de
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 10 de Enfermaria, além de 30
leitos de UTI adulta.

Sua Scooter, bicicleta ou
patinete elétrico precisa
de manutenção?

A Caraguá Mobi é a única oficina
especializada da região e ainda
recuperamos sua bateria de Lítio

Atendemos todo o litoral norte com
serviço leva e traz

(11) 96369-6051
www.caraguamobi.com.br
Av. Vereador Antônio Cruz Arouca, 110, Indaiá

Parabéns

gentecom.com.br

Caraguatatuba!

Há 50 anos ajudando
você a encontrar seu
imóvel, seja para
Alugar ou Comprar.

Escaneie o QR code
ao lado e saiba mais
da nossa empresa!

davidimoveiscaragua
(12) 99739-6415

(12) 3882-2788
Rua Sebastião M. Nepomuceno,
80, sala 63-A, Galeria Jangada
www.davidimoveis.com.br
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CRECI - 28562-J

Seu amor
vale muito!

No Mês das Mães e dos Namorados tem presente
toda semana!

P O R M A R C E L LO V E R Í S S I M O

O amor está no ar! Com a chegada do mês de abril, diversas
ações especiais devem movimentar o Serramar Shopping nos
próximos meses.
Uma delas envolve as duas datas
marcantes no mês de maio e junho:
Dia das Mães e Dia dos Namorados. Para presentear a Mãe e o Namorado, a campanha sorteia R$ 36
mil em vales-compras e abrange
o período completo entre as duas
datas, 20 de abril a 12 de junho.
A cada R$ 200,00 em compras os
consumidores podem trocar suas
notas fiscais por cupons em nosso totem interativo ou no aplicativo da “Prizor”, para concorrer
aos 12 vales-compras no valor
de R$ 3 mil (cada).

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS / CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
EVENTOS / PROMOÇÕES / ANÚNCIOS

2+3=5
TE SURPREENDEU?

Não, né! A GENTECOM não faz só o básico.
Podemos modernizar a comunicação
da sua empresa!

Os sorteios são semanais e já
tem data marcada, toda segunda-feira, a partir do dia 09 de
maio até 13 de junho serão sorteados dois vales-compra por dia.
A campanha tem início no dia do
aniversário de Caraguatatuba
e quem estiver passeando pelo
Shopping, já pode trocar suas notas fiscais por cupons. Diversas
lojas do Shopping estão participando desta super campanha.
Thainá Ribeiro – A atual campanha do Serramar é estrelada pela
influenciadora de Caraguatatuba Thainá Ribeiro, 25 anos, que
amou fazer o ensaio ao lado da
mãe Maria Tereza Ribeiro e do namorado Gabriel Venceslau. “Dia
dos Namorados para mim significa amor, lealdade, união, respeito. Sou grata por ter uma pessoa
incrível ao meu lado e que me
proporciona ótimos momentos,
inclusive aqui no Serramar Shopping”, disse Thainá que hoje tem
19 mil seguidores no Instagram.
Ela relembra as boas lembranças vivenciadas no Shopping.
“O Serramar é onde mais nos
reunimos, eu, minha mãe e meu
namorado, sempre com muitas risadas e amor. Já sou eternamente grata por fazer parte
desta campanha incrível que
transborda amor. Também está
sendo uma honra ser a capa desta
linda revista”, agradece.
ABRIL DE 2022 // SERRAMARSHOPPING.COM.BR

WWW.GENTECOM.COM.BR
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Outono
Inverno
Vibrante
Cores, texturas e sustentabilidade
ditam as tendências da estação
mais charmosa do ano.

Moda para os pés na
Rensz Calçados

Essencial é a nova
coleção Líquido

P O R DA N I E L E M U R I L LO

Como já cantava o mestre Jobim: “São as águas de março
fechando o verão, é a promessa
de vida no teu coração”. É tempo de encerrar ciclos e se renovar. O som das folhas secas no
quintal faz lembrar que a vida é
feita de momentos e tudo tem
o seu tempo. As estações mais
frias do ano remetem ao aconchego, clima ameno, mas não
menos divertido.
As principais tendências de
moda para este Outono Inverno 2022 estão surpreendentes e quem nos contou foram
algumas de nossas marcas:
Líquido, Hering Store e Rensz
Calçados. Com ousadia, cores
vibrantes e o resgate de clássicos, que de tempos em tempos,
se reinventam.
Antenados no mundo fashio-
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nista, nossas lojas contribuem
com este mix de informações
para você arrasar nos looks.
Sem medo de ser feliz! Vamos
ao que interessa!
Fitness e essencial - Inspirados nesta fusão, entre a natureza e o auto cuidado, a Líquido apresenta uma coleção,
na qual simplicidade, conforto e conexão com o coletivo
e com o contemporâneo, se
tornam essenciais. A assessoria da marca contou do conceito da nova campanha.
Conheça e encante-se!
“A natureza se torna imprescindível para o futuro, assim como
o autocuidado. O pensar consciente e sustentável integra a
cadeia reprodutiva que se fazem ainda mais presente. A revitalização dessa consciência
cresce de forma simbiótica e
se apoia em uma transmissão

sensorial na qual o vestuário
de inverno transita em diversos ambientes e se torna versátil, vivido, consciente e essencial”, confirma a assessoria
da loja Líquido.
Além das cores e formas que
representam a sutileza da coleção, a empresa mantém a
mais alta qualidade em seus
produtos moda praia e fitness.
O tecido utilizado é produzido com fio Emana, que permite reduzir os sinais da celulite
e diminuir a fadiga muscular
durante os treinos. Já o fio lycra EcoMed® possibilita a produção de peças com 20% de
materiais reciclados pré consumo, gerando um produto
sustentável, sem alterar o seu
conforto no dia a dia.
A princípio, como moradores de
cidade litorânea, sabemos da

Novidades da
Hering Store

versatilidade. Tem muitas texturas em sua nova coleção, assim
como os clássicos renovados,
a sarja sustentável e as peças
inteiras. Aprenda com eles e
solte a sua criatividade.
Color Block - Bloco de cor (traduzindo) é uma tendência que
está em alta e vem dos anos 60
e 80. Nada mais é do que o uso
de cores contrastantes em bloco, podendo ser em peças diferentes ou na mesma peça. Isso
deixa o look colorido, vibrante,
moderno e descolado.
Sarja sustentável - Uma grande novidade desta ativação de
outono são as peças de sarja
100% algodão. É sustentável por
ser produzido com 30% de algodão reciclado e com economia
de consumo de água, e por não
haver tingimento. A sarja fica
com aparência de algodão cru,
deixando as peças ainda mais
especiais.

importância de se ter as melhores opções em moda praia
e fitness. No Serramar você
pode conferir as novas coleções tanto da Líquido, como
da Sun Beach Brazil e das multimarcas Renner, Riachuelo
e Pernambucanas.
Colorido e nada óbvio - Uma
das
principais
tendências
desta época são as cores vibrantes. Sim, este ano, os dias
frios ganham ares muito mais
alegres e despojados, inclusive com as cores neon, que
estiverem
nas
passarelas
para surpreender.
Das roupas aos calçados e
acessórios, nada de ficar somente no básico de sempre. Que
tal experimentar uma combinação no estilo Color Block? Quem
fala melhor destas e outras influências é a loja Hering Store,
conhecida por seu conforto e

Peças Inteiras - Como vestidos
e macacões, são itens curingas
do guarda-roupa. Combinam
com tudo e podem ser usadas em várias ocasiões, independentes da estação. Sejam
elas de malha ou com mistura
de tecido plano, a praticidade
e o conforto para o dia a dia
estão garantidos.
Clássicos Renovados - São
as campeãs de venda, aquelas que o cliente já conhece e
adora, porém agora, vêm renovadas. Seja num tecido novo,
ganhando mais detalhes de
acabamento ou com evoluções na modelagem, as peças
mais queridas e desejadas estão com opções bem especiais,
que dão uma cara nova para o
produto.
Muitas texturas - São a aparência que o tecido tem e que você
percebe olhando (porque forma desenhos, listras padrões) e
tocando (cada textura tem um
toque que é só seu). O Preview

apresenta um mix de texturas
incríveis, em modelagens fáceis
e confortáveis! Tudo para deixar o look ainda mais especial.
Ah, já sei. Você já está morrendo
de vontade de conferir todas as
novidades pessoalmente? Espera que tem mais dicas!
Moda para os seus pés - Assim como as roupas, o estilo do calçado diz muito sobre
quem os usa. Para nos contar
sobre as atualidades do setor convidamos a Rensz Calçados, fundada em 13 de novembro de 2000, e uma das
maiores redes de calçados do
Litoral Norte Paulista.
“Nossa equipe de jovens talentos se empenham em trazer
novidades do mercado para
dentro das lojas. São diversas
pesquisas, visitas em fábricas,
participação em feiras de calçados e eventos de moda, para
que a cada estação possamos
trazer nas coleções, as tendências do universo da moda”, revela a assessoria da loja e explica mais detalhes!
Coturnos - Na estação mais
fria do ano não podem faltar
os queridinhos coturnos com
salto tratorado, que traz estilo a produção do look. Também as botas de cano curto
são extremamente versáteis.
E claro, os coturnos de saltos,
que são clássicos.
Cor Sisal - O branco (off white,
sisal, areia), está cada vez mais
presente nos looks e mais forte nas vitrines! A cor off-white
é muito associada com o visual elegante, principalmente
quando a composição é monocromática. Embora à primeira
vista o off white pareça branco, ele não é. Basta um olhar
atento para perceber o sub
tom de bege, amarelo ou cinza. Essa cor se tornou versátil
por ser uma alternativa interessante para quem não é tão fã

ABRIL DE 2022 // SERRAMARSHOPPING.COM.BR

13

das cores mais vibrantes, mas
quer adicionar um pouco de
cor às produções.
Sola colorida - Personalidade
nos calçados? Claro que temos!
Influenciadoras e blogueiras já
adotam essa moda e claro, resolvemos trazer para você. Dá
para combinar com look todo
black.
Cores vibrantes - As cores neutras, como o preto, o nude e o
café, tem um espaço nos nossos corações, mas temos que
concordar que, as cores mais
“extravagantes” vêm tomando
conta das vitrines e se tornaram mais presentes em todos
os estilos de sapatos. Estas cores fazem toda a diferença na
hora de montar o look. Pode
ser usado com roupas mais
claras e clássicas, ou se você
for mais ousado, pode deixar o
colorido tomar conta!
Criatividade no look infantil Quanta criatividade e originalidade também na moda infantil,
já que as crianças estão cada
vez mais conectadas e inseridas no cenário fashionista. Muitas cores e sobreposições, estampas divertidas, assim como
o uso de acessórios para dar
um ar diferenciado e único no
look dos pequenos.
Diferente dos adultos, as crianças não se importam muito com a opinião alheia. Elas
usam e abusam das combinações desde que faça sentido
para elas. Muita criatividade e
ousadia, sem esquecer o conforto. E aqui no Serramar, você
encontra os mais descolados e confortáveis looks para
os pequenos nas lojas KidStok, Nas Nuvens, e ainda, na
moderna Panda Pool.
Vestidos, minissaia e pelúcia
falsa - Das peças que nunca
saem de cena, independente
da estação. As minissaias e os
vestidos são clássicos e corin-
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gas, e para os próximos meses
estão acompanhadas de meias
calças e sapatos de todos os tipos. Também podem ser combinadas com peças oversized,
trazendo harmonia diferente
para o estilo.
Os volumosos, como as jaquetas puffer ou acolchoada estiveram presentes nos desfiles,
porém, as que mais ganharam
destaques foram as pelúcias
falsas, apesar da polêmica
sobre o seu uso (na intenção
de preservar os animais), elas
ganharam o coração de
artistas e influencers.

Coleção Outono/Inverno
Loja Líquido

Oil e Animal print - Oil print é a
estampa que traduz as formas
e padrões abstratos que o óleo
cria ao ser colocado sobre a
água. Remete a sensação um
tanto lúdica, e ao mesmo tempo, psicodélica.
Formas que fizeram sucesso no
verão e seguem em alta nestes
meses. Dispensando grandes
apresentações temos o Animal
print. Aquele misto perfeito da
sensualidade e ousadia com
um toque de sofisticação. Desta vez elas aparecem em tons
mais sóbrios e elegantes. Há
quem prefira uma mistura de
estampas e finaliza com um ar
bem cool. A criatividade é livre.

Xadrez - Há quem ame e há
quem ache que é coisa do passado, mas o fato é que a estampa queridinha de muitos
estilistas e marcas renomadas,
já está de volta e desta vez com
mais força. Muitas são as variações de estilos e cores, e é justamente por isso que o xadrez
faz tanto sucesso. Inclusive, um
relatório anual de tendências
do Pinterest aponta que o xadrez está presente também em
artigos de decoração e em ternos masculinos.
Acessórios em alta - Luvas para
todos os gostos e de todos os
estilos. Inclusive como complemento em vestidos e blusas. Este ano elas ressurgem
como um acessório indispensável e marcaram presença
no desfile de marcas renomadas. A maioria apareceu como
luva longa na mesma cor das
demais peças.
As pérolas, sempre clássicas,
também são apontadas como
preferidas para acessórios,
adornos nas roupas e ainda
no decor. Use e abuse destas belezas que nunca saem
da rota da moda.
Cinto com carteira ou pochete?
As duas. Em uma versão mais
sofisticada, para um passeio
mais formal pode-se usar o
cinto com carteira. Eles apareceram como uma novidade e
avanço perante as carteiras de
mão em alta no ano passado.
Já as pochetes ganharam força desde o verão e seguem disparadas, principalmente para
as caminhadas descontraídas,
uma volta de bike ou até mesmo nas composições de moda
fitness. Por aqui, queremos uma
de cada, por favor!
Moda atual perto de você
– Tudo isso à sua disposição no Serramar Shopping.
Demais né! Para você ficar
quentinho e estiloso!

Natureza
Divina
Serramar comemora niver de
165 anos de Caraguá com
exposição fotográfica que
contempla as belas paisagens da cidade.

Natural de São Paulo, Danielle
vive há 12 anos em Caraguatatuba, é empresária e a fotografia é um hobby:

Danie

lle Kur

man Id

ealiza

dora

Serviço:
Visite a EXPO até o dia 24 de abril, de
segunda à sábado das 10h às 22h, e
domingos e feriados, das 12h às 22h!

“Fotografar não foi o motivo
das minhas saídas de madrugada ou ao entardecer, o motivo sempre foi separar um
tempo para fazer minhas orações, contemplar a natureza, organizar minhas ideias; a
foto para mim foi somente a
tentativa de registrar e eternizar aqueles momentos tão
extraordinários.
Os sentimentos de satisfação,
alegria, paz e completude são
indescritíveis. A natureza tem
esse poder de nos inspirar.”
E, finaliza:

@ exponaturezadivina
naturezadivinaemfoco@gmail.com

P O R M A R C E L LO V E R Í S S I M O

A exposição exibe o olhar sensível de Danielle que, em seus
momentos de meditação, usou
as lentes de seu celular para
registrar imagens belíssimas

da natureza em vários lugares de Caraguatatuba, tem
nascer e pôr do sol, luar, paisagens, animais, cachoeira,
praia, fruta, flor... é uma imersão
na natureza da nossa cidade.

“A exposição é uma expressão
artística de gratidão e adoração a Deus pela beleza da
criação e um convite à contemplação, que todos possam
desfrutar dessa natureza divina
que nos cerca.”

TÁ PRECISANDO
gentecom.com.br

VENDER
IMÓVEIS?
ANUNCIE NOS
CLASSIFICADOS
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Bem-Estar
Um novo olhar para a saúde
mental, social e espiritual. Corpo
e mente em equilíbrio é sinal de
bem-estar permanente.

A equip
o
nho n
om Ba ing
B
a
ir
e
Banh mar Shopp
Serra

P O R DA N I E L E M U R I L LO

Há muito tempo as pessoas não
se preocupavam tanto com a sua
qualidade de vida. Os últimos dois
anos foram marcados por uma
pandemia que levou muita gente a repensar conceitos de saúde
integral e bem-estar.
A OMS (Organização Mundial de
Saúde) confirma há décadas que,
“como seres humanos, somos formados por dimensões físicas, mentais, sociais e espirituais, as quais
precisam estar em equilíbrio para
chegarmos a um estado completo
de bem-estar”. Parece fácil! Mas na
prática é um tanto difícil conciliar
todas estas questões de forma harmônica. A correria do dia a dia, as
muitas tarefas e os compromissos
nos fazem esquecer de que “também” precisamos cuidar da nossa
saúde mental, social e espiritual. E
há uma diversidade de fatores que
envolvem todos estes assuntos. Vamos explorar alguns deles?
A medicina tradicional apresenta diversos estudos e comprovações de
que as emoções psicológicas afetam o bom funcionamento do nosso corpo físico, por isso, tantas são
as recomendações de práticas de
atividades físicas regulares. Ao melhorar o condicionamento do corpo, liberamos hormônios “bons”, que
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Colchões Ort
obom para
um
sono revigora
nte

trabalham a nosso favor, e em curto
prazo é possível sentir os primeiros
benefícios.
Somatização - Funcionamos como
uma grande e maravilhosa engrenagem, e quando umas das peças
falha, consequentemente afeta as
demais. Para encontrar o equilíbrio
é necessário aceitar que mudanças às vezes precisam acontecer, e
entender as suas reais necessidades. Adequar os nossos afazeres de
maneira a buscar o bem-estar físico
e emocional: é o que chamamos de
alcançar uma saúde integral.
E você já ouviu a expressão: “nosso corpo fala”? Parece clichê, mas
é a mais pura verdade! Os médicos
chamam de somatização. Sim, a Psicossomática é uma área da saúde
que estuda o vínculo entre corpo e
mente, já que ambos são integrais
e inseparáveis. A origem do termo
significa “psico” (mente) + “somático”
(corpo).
Pessoas entram em depressão a
partir de traumas e situações que
não conseguem lidar, ou sentem
aquele medo extremo que pode de-

e Top 2 d
Unhas C o Brasil na
ariocas

valoriza
celhas
Sóbran u olhar
o se

sencadear um ataque cardíaco e
também, muito comum, as famosas
preocupações do dia a dia que nos
deixam com dores de cabeça.
Inclusive, é possível se aprofundar
no assunto, no site da ABMP (Associação Brasileira de Medicina Psicossomática). Lá tem os contatos
dos profissionais desta área e uma
série de artigos do blog, no qual o
assunto é aprofundado.
Novos hábitos geram novos resultados - Pequenas mudanças podem
gerar novos hábitos. Basta algumas
alterações no seu cotidiano para
evidenciar grandes transformações.
Manter atitudes saudáveis requer
esforço e disciplina. No começo é
mais difícil, mas aos poucos se torna
prazeroso e extremamente benéfico.
Começar com a prática de exercícios físicos, por exemplo, pode ser
de grande valia, porém, antes de
sair para as atividades, é necessário
estar bem hidratado, alimentado e
principalmente com o sono em dia.
São muitos os detalhes, e cada um
faz diferença no seu dia a dia. Não
esqueça que para obter novos resul-

tados, é preciso ter novas atitudes.
Comece pelo básico e, aos poucos,
vá aumentando as suas metas, o
importante é cuidar da saúde como
um todo.
Qualidade do sono é primordial Quantas horas por dia é preciso
dormir? Isso varia de acordo com a
idade. Bebês e crianças precisam
de mais horas de sono do que os
adultos. Médicos e especialistas indicam, no mínimo, 07 horas por dia
de um sono de qualidade.
Conversamos com o Bruno e a Thiesa de Vasconcelos, casal gestor da
loja Ortobom Colchões que está no
Serramar Shopping desde 2018. Eles
contam que a real importância de
se ter uma ótima noite de sono, vai
além de simplesmente dormir. É preciso que o ambiente esteja favorável, e a escolha de bons colchões e
travesseiros são primordiais.
“Somos consultores do sono e proporcionamos melhor conhecimento
técnico para a escolha do colchão
ideal. Foi preciso nos capacitarmos
para saber fazer a leitura do biotipo das pessoas que vão dormir no
colchão, indicando o melhor conforto para cada um, de acordo com
a sua individualidade”, explicam
Bruno e a Thiesa.
“O colchão é um bem essencial em
nossa casa que compramos poucas vezes. Então, ter essa consultoria
profissional, faz com que as noites
de sono sejam corretas e confortáveis. Além disto, nossa marca traz
a patente do poliol à base de soja,
que são produtos ecologicamente
corretos (sem uso do petróleo). Temos uma linha completa focada no
“conforto”, inclusive para o PET”, revelam os proprietários da Ortobom no
Serramar.
Realmente, noites mal dormidas
podem acarretar uma série de disfunções ao nosso organismo como:
fraqueza do sistema imunológico,
dificuldade de concentração, obesidade, envelhecimento precoce,
ansiedade, depressão, problemas
cardíacos, prejuízos cognitivos (especialmente quando falamos de
crianças), entre outros. Bora dormir
bem!
Ações para o bem estar integral -

Além de ter um sono dos anjos e de
praticar atividade física, cuidar da
alimentação também é importante.
Os alimentos são à base do funcionamento físico em nosso sistema,
bem como beber água na quantidade correta, de acordo com o seu
tamanho.

especialmente em prés e pós-cirúrgicos”, confirma Crislaine Santos, gerente da loja, representando a franqueada, Diane Silva.

Entretanto, as questões físicas costumam ser atendidas em maior escala que as emocionais. E aí entram
uma série de reflexões e ações que
podem te ajudar. Vamos fazer um
auto teste? Pare para pensar quando foi à última vez que você leu um
bom livro, ou se permitiu viajar e estar na companhia de quem você
ama? Tudo aquilo que traz prazer e
alegria propicia ótimos resultados.

Ainda mais depois de contar que a
equipe da Unhas Cariocas do Serramar Shopping é a top 2 do país.
“São mais de 70 unidades no Brasil e a Unhas Cariocas do Serramar
Shopping está em 2º lugar entre as
melhores da rede, com excelente
atendimento e trabalho em equipe.
Isso tudo em 3 anos de loja”, revela
orgulhosa Crislaine.
Após uma bela massagem e unhas
feitas, que tal valorizar o seu olhar? A
loja Sóbrancelhas aponta o sucesso
da procura. “Não precisa agendar.
As clientes são atendidas por ordem
de chegada com foco no bom relacionamento e na responsabilidade
do nosso trabalho. Com excelência e
a garantia de técnicas inovadoras e
exclusivas, nossa missão vai além de
usar produtos de ponta e oferecer
serviços personalizados”, confirma a
assessoria da loja.

Autoimagem e autoestima - Foi-se
a época em que cuidar da imagem
era “coisa de mulher”, sentir-se bem
com o espelho é parte da autoestima, e só faz melhorar a quem pratica. Permita-se praticar o autocuidado!

Tenho plena certeza que você adoraria parar tudo agora e ir fazer essa
massagem, estou certa?

Pare, respire e recomece - Opções
de serviços para te ajudar com o autocuidado não faltam! E que tal parar e apreciar um pouco da natureza,
aqui mesmo no Shopping Serramar?
Simples assim! Reconecte-se.

Loja Dellaju, para todo
tipo de beleza

Falando nisso, você já passou uma
tarde na loja Unhas Cariocas? Acredite, além da técnica exclusiva e eficaz para fazer as suas unhas e retirar
as cutículas sem agredir a pele, por
meio do uso da cureta e do emoliente próprio. Também é possível cuidar
do corpo com massagem “tipo” drenagem modeladora.
“A drenagem linfática segue um movimento padrão de movimentos suaves e contínuos. As toxinas são eliminadas pelas glândulas e órgãos
excretores, e melhora a circulação
sanguínea, auxilia no metabolismo
e na fisiologia de todo o organismo,

Pausas são necessárias, pare e pense: o que você pode fazer para melhorar o seu bem-estar integral? Crie
uma lista do que você mais ama
fazer, os filmes que gostaria de assistir, os livros que gostaria de ler...
Repense a sua rotina de maneira a
encaixar pelo menos alguns minutos do seu dia, exclusivamente para
você. Tão importante quanto cuidar
de quem amamos, é cuidar de nós
mesmos!
Bom banho renova a alma - Um ato
tão simples e corriqueiro como tomar um bom banho. Isso pode mudar sua energia em instantes. O poder da água é quase inexplicável.
Ela é vital em nossas vidas. O corpo
humano é composto por mais de
70% de água. A saber, os efeitos de
um banho vão muito além da limpeza cotidiana.
Um estudo realizado por engenhei-
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ros biomédicos chegou à conclusão
que o aquecimento do corpo por
meio do banho morno ou quente,
em banheiras ou no chuveiro, melhora ativamente a qualidade do
sono. O ideal é que seja 90 minutos
antes de deitar.
Um banho quentinho também pode
aliviar sintomas respiratórios e relaxar os músculos. É ótimo para remover as toxinas da pele e contribui
para a diminuição da enxaqueca.
Há quem goste de um banho gelado para despertar. Seja quente ou
frio, aproveite todo o potencial que
a água oferece. Falando em bem estar, um delicioso banho de banheira
é sempre um mimo à parte, e a temperatura da água, neste caso, é só
um detalhe.
Deixa a gente te apresentar uma
das mais novas lojas do Serramar,
a Banheiras Bom Banho que tem
fábrica no Sul de Minas Gerais. A
loja no Litoral Norte foi inaugurada
em dezembro último. “Oferecemos
conforto, qualidade de vida e momentos agradáveis, além de realizar
sonhos. O atendimento é consultivo e extremamente técnico, já que
o cliente recebe informações sobre

a instalação das banheiras, desde
a parte hidráulica, elétrica, transporte, como a carga aplicada sobre laje, e tudo mais. Submetemos
os nossos processos de produção
as normas da IS0 9001. Temos selo
do INMETRO e Selo RA 1000. Nossas
Banheiras têm design sofisticado
e formas perfeitas.
São modelos diferenciados que
atendem todos os gostos e ambientes. Sim, já vendemos mais de
45 mil Banheiras, Spas e Ofurôs”, comemora a assessoria de comuni
cação da marca.
Produtos do Bem e atendimento acolhedor - Cada parte de você é especial! Assim como devemos cuidar da
mente, para cuidar do físico nada
como ter os seus produtos preferidos
em casa. Para isso, só dar uma passada na Dellaju Cosméticos. Aqui você
encontra marcas para dar aquele
“up” na autoimagem. Que tal preparar um banho com deliciosos óleos
ou se presentear com um escalda
pés? Estes mimos deveriam fazer parte da nossa rotina. Para te
ajudar nas escolhas dos produtos
certos, as consultoras da beleza
da Dellaju estão mega preparadas pra te atender e proporcionar

a melhor experiência possível.
Itens para cabelos, corpo e rosto,
para consumidoras e para profissionais da beleza também integram os itens da loja que trabalha
com as melhores marcas, linhas
veganas e naturais. Além disto,
para quem gosta de acompanhar
a Dellaju nas redes sociais, tem
dicas de como usar os produtos
e se sentir mais linda e poderosa.
Faça por você!
Ame-se e cuide-se! Nós nos preocupamos com o seu bem estar
integral! Cada “cantinho” ou loja
aqui no Serramar foram pensados para você! Do contato com
a natureza, ao espaço gastronômico para encontrar os amigos, ou quem sabe assistir um
bom filme no cinema. Tudo pra
você se sentir bem! Entendemos
que a vida é cheia de desafios,
altos e baixos, alegrias e frustrações. Faz parte da nossa missão.
Cabe a você, fazer suas melhores escolhas, aquelas que fazem
sentido para você, que conversam com seus valores e estilo de
vida. Seja feliz, cuide-se muito, e
conte com todas as opções que
o nosso Open Mall oferece!

gentecom.com.br

Temos os melhores produtos
de tratamento capilar,
maquiagem e cosméticos

dellaju_perfumaria
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18 Dellaju
Cosméticos

dellajucosmeticos.com.br
(12) 99702-1836

Lojas: Serramar Shopping - L 08 e 09
R. Padre Anchieta, 722 - Centro
R. Irmã Lucília, 291 - Massaguaçu
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sustentabilidade e
meio ambiente
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Origens do
Chocolate

Brigadeiro tradicional da Cafeteria Imperial

Saiba porque o Cacau é considerado o fruto dos
deuses e como ele chegou ao Brasil.

P O R DA N I E L E M U R I L LO

Era uma vez uma doce história. Chocólatras de plantão
devem estar curiosos, e com
razão! A trajetória do cacau é
realmente fascinante e, não à
toa, que é considerado o fruto
dos deuses.
De bebida sagrada a símbolo
da páscoa, o chocolate é considerado uma paixão mundial
e são muitas as curiosidades
sobre esta história. Para começar, os primeiros registros
do cacau pelo mundo se deram por volta de 1.500 a.c. na
América Central e Latina.
O fruto era servido como bebida quente, acompanhado
de especiarias como pimenta
e outras misturas de sementes de cacau torrado e água.
Por ser considerado sagrado,
era consumido apenas em cerimônias e rituais. Seu nome
científico é Theobroma cacao
e significa “comida dos deuses”, além disto, os povos Astecas, Incas e Maias também
acreditavam em seus poderes
medicinais por conta da energia e do bem-estar que sentiam após a sua ingestão.
Foi a partir da invasão dos Espanhóis na América que as
sementes de cacau foram levadas à Europa, e dentro dos
mosteiros foram ganhando
novas receitas. Desde então,
a propagação do chocola-
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te pelo mundo só aumentou, e
que sorte a nossa!
Ao final do século XVI surgem
às primeiras fábricas de chocolate na França e Espanha. A
produção acontecia apenas
com cacau e açúcar. Algumas
pesquisas indicam que foi em
1870, na Suíça, que aconteceu
a primeira adição de leite, além
do açúcar, tornando a consistência diferente. Outra curiosidade é que o cacau foi utilizado
como moeda para os Astecas,
e somente no século XIX, surgiram as tradicionais barras de
chocolate como conhecemos
hoje.
Chegada ao Brasil - A venda de
chocolate faz sucesso o ano
inteiro em terras brasileiras, especialmente neste período de
páscoa. As sagradas sementes
desembarcaram por aqui em
1746 pelas mãos de um francês
que as trouxe para presentear
Antônio Dias Ribeiro, um fazendeiro do sul da Bahia. Assim,
com plantio e clima favoráveis,
a região tornou-se conhecida pelas lavouras cacaueiras
que trouxeram prosperidade
aos fazendeiros, e isso passou a chamar a atenção de
outros senhores.
Atentos à farta produção e ao
retorno significativo, os imigrantes alemães, os irmãos
Neugebauer e o seu sócio,

tes
oa Chocola
Ovo de pásc
u
ca
Brasil Ca

Churros de ch
ocolate da Ic
e Colored

Gerhadrt, decidem fundar a primeira fábrica de chocolate no
Brasil, em Porto Alegre, em 1891.
Vinte e um anos depois foi à vez
da Lacta, ganhar vida por aqui
sendo fundada pelo cônsul suíço Achilles Izella. Já em 1925 surge a Kopenhagem, depois em
1929 a Garoto, e em 1959 a Nestlé
começou a fabricar chocolates
no Brasil.
A crescente procura pelo alimento dos deuses fez crescer
o número de chocolatarias artesanais no mundo todo, inclusive no Brasil. Ao longo de 3.500
anos, o chocolate já passou
por diversas formas e sabores, especialmente na época

Era costume, especialmente
entre as mulheres, esvaziar os
ovos e fazer pinturas alegres e
coloridas, depois elas trocavam
entre si em forma de presentear e comemorar a data que
também marcava o início da
primavera. Esta tradição aconteceu durante toda idade média, uma festividade dos povos
pagãos na Europa.
Com a ressureição de Jesus, a
data foi marcada pela mesma
simbologia. Como a vida que
pulsa dentro de um ovo, este
renascimento deveria ser celebrado e o ato de trocar ovos
passou a ser costume também
entre os religiosos cristãos.
Na época eram ovos de galinhas e até mesmo ovos de ouro
foram trocados entre reis. A
ideia de substituir os ovos pintados para os de chocolate surgiu
com os confeiteiros franceses a
partir do século XVIII e perdura
nos dias de hoje.
Ovo Língua de Gato Kopenhagen

da páscoa, onde a criatividade
dos empreendedores supera
as expectativas.
Ainda hoje, as pessoas não
entendem muito bem a relação dos ovos de chocolates com a celebração da
Páscoa.
Fomos
pesquisar.
Vamos entender?
Ovos de chocolates e Páscoa - O
termo “páscoa” é equivalente a
“Ostara”, uma deusa escandinava, e o seu significado é o renascimento. Essa deusa era representada por animais à sua volta,
em particular o coelho e os seus
ovos, pois simbolizava a fertilidade e uma nova vida.

Após todas estas explicações,
vamos voltar aos dias atuais
para conhecer as opções de
lojas no Serramar que agradam
os apaixonados por chocolates.
Melhores chocolates estão no
Serramar - O Shopping oferece diversidade de sabores e
marcas. Para todos os gostos,
de barras à ovos, e até mesmo
as deliciosas alternativas para
quem prefere o doce em outras
receitas, como acompanhamento de cafés ou sobremesas
diferenciadas como os famosos churros de chocolate.
E para deixar este passeio ainda mais doce, conversamos
com as lojas Kopenhagen e
Chocolates Brasil Cacau que
são administradas pelos mesmos gestores, mas cada uma
com sua particularidade muito
bem definida. Vamos a trajetória destas duas gigantes.

Kopenhagen - Fundada em 1925, é uma marca
que construiu sua história
de sucesso entregando
sabores sofisticados, produzidos muitas vezes de
maneira bem artesanal, o
que reflete na entrega exclusiva e na fidelidade aos
clientes.
Consolidou-se
porque soube reconhecer
novas necessidades decorrentes das mudanças
ao longo desse tempo. A
Kopenhagen disponibiliza diversos canais para
atender seus clientes. “Atendemos na loja física e nos canais digitais como WhatsApp,
aplicativos de entrega, site e o
novo aplicativo Kopenhagen”,
confirma a Assessoria da loja.
Sobre a presença da marca no
Serramar, a assessoria responde: “A loja foi reaberta com a
nossa gestão, e desde a reabertura em 2020 sentimos que
os clientes fiéis estavam com
saudades de passar as tardes tomando seu cafezinho no
jardim do Serramar, enquanto
aproveitam para experimentar as delícias de chocolate da
loja”.

Ovin
hos
Gato Língua d
e
Trufa
do

“A delicadeza e sofisticação
dos sabores Kopenhagen estão presentes em diversos formatos, e é justamente essa
variedade que influencia na experiência da degustação. Convidamos todos a provar as nossas texturas e sabores”, convida
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a assessoria explicando que a
Kopenhagen possui uma refinada variedade de opções, e
nesta páscoa, trouxe a inovação da linha Soul Good.
“Os produtos Soul Good foram
pensados para pessoas com
dietas de restrição a lactose
e açúcar. Mas, também, para
aqueles que optam por um chocolate mais leve e benéfico. Estes chocolates têm ingredientes
naturais, são fontes de fibra,
possuem zero adição de açúcares, não contém glúten e são
feitos sem adoçantes artificiais”.
Brasil Cacau - Pronto, agora já
estamos todos com água na
boca, mas calma, temos mais
delícias por aqui! Agora é a vez
de conhecermos a Chocolates Brasil Cacau. “Inaugurada
em 2010, somos uma das mais
antigas lojas do Serramar
Shopping. Em 2015, assumimos
a gestão e, desde então, a
marca expandiu bastante. Em
2020, realizamos uma reforma
e deixamos a loja no novo padrão visual da empresa, ainda
mais receptiva”.

Para além dos ovos de sucesso, como os Delírios de Dinda
e Ovomaltine, outras novidades surgiram justamente dos
nossos sabores brasileiros,
sempre desejados e que surpreendem, entregando uma
experiência que vai além das
harmonizações habituais. “O
consumidor é levado a experimentar o sensorial de uma
grande camada de recheios
especiais, como pé de moleque, cocada, brigadeiro e
beijinho, cobertos pelo chocolate super cremoso que
derrete na boca”, explica a
assessoria da loja.
O grupo CRM, detentores das
marcas Kopenhagen e Cho-

colates Brasil Cacau ainda ensinam: “Para ser considerado
chocolate, a massa deve conter pelo menos 25% de sólidos
de cacau. Essa é a razão de
muitos produtos apresentados
como chocolates brancos, não
serem de fato reconhecidos
como chocolate pela indústria”.
E finaliza: “Nossos produtos levam como componente de gordura a própria manteiga do cacau, além do liquor do próprio
fruto, que dá a cor escura. Aqui,
o chocolate branco é verdadeiro porque tem em sua composição aproximadamente 32% de
sólidos de cacau provenientes
da sua manteiga original”.
Curiosidades dos chocolates Os países que mais consomem
chocolate no mundo são Alemanha, Suíça e Bélgica. Dados
da Abicab, associação que representa a indústria brasileira
de chocolate e cacau, mostram
que os brasileiros chegam a
consumir 2,5 quilos de chocolates por pessoa/ao ano.
Um doce que surgiu a partir
da bebida preferida dos deuses maias, já serviu de alimento para exércitos na segunda

gentecom.com.br

“A Brasil Cacau tem no seu

DNA um chocolate de extrema qualidade, bem cremoso,
e que é de todo o brasileiro.
Para aguçar o paladar, a marca busca inspiração nos sabores que remetem à infância.
A Brasilidade também está
presente na abundância de
recheio e nas cores vibrantes
que compõem as embalagens
e fazem a experiência ser prazerosa para todos os sentidos”,
confirma a assessoria.

Café Expresso,
Cappuccinos Gourmet e
Confeitaria Artesanal
Serramar Shopping, Loja H1 e H2
(12) 98173-9088

22

VITRINE OPENMALL // SERRAMAR SHOPPING

imperial.confeitaria

ConfeitariaImperialSerramar

guerra e ainda possui capacidades antidepressivas. Sim, é
isso mesmo, os benefícios para
a saúde são inúmeros: O cacau é rico em flavonoides que
são poderosos antioxidantes,
e por isso, seu consumo é recomendado para dietas equilibradas e saudáveis.
A saber, aqui no Brasil também
existe a “Cerimônia do Cacau”,
na qual a bebida é servida em
um ritual espiritualista. São
tantos os efeitos positivos, e
eu aposto que você até já desistiu de tirar o chocolate da
sua dieta. Quando consumido
com moderação, pode fazer
maravilhas por nosso corpo,
inclusive dar aquele “up” no
humor.
Para todos os gostos e ocasiões - Não importa a sua
preferência, amargo, ao leite
ou branco. Aqui no Serramar
Shopping é possível se deliciar
com as mais variadas receitas de chocolate. As estações
outono e inverno casam perfeitamente com aqueles deliciosos cafés, tortas, churros
e outras maravilhas do nosso
Open Mall.

Que tal um cappuccino alpino? Talvez um chá quentinho
com uma bela bomba de chocolate, ou ainda aquele tradicional brigadeiro? Há 03 anos
fazendo parte do Serramar,
a Cafeteria Imperial possui o
seu diferencial na confeitaria
artesanal. Praticamente 100%
dos seus doces são produzidos com insumos caseiros,
sem adição de recheios ou
massas industrializadas. Tortas, cafés e experiências.
Tudo com gosto e lembrança de casa, é afeto em forma
de prazer, experimente. E tem
também deliciosas opções de
bebidas, quentes e frias, com
chocolate, no Rei do Mate. Ai
que delícia!
Para encerrar o nosso cardápio de gostosuras queremos saber quem já voltou
na infância e experimentou
um belo churros de chocolate. Parece simples, mas
a variedade de opções e
sabores dos recheios vai
te deixar com vontade de
experimentar cada um deles.

Churros Ice Colored - Há quase
05 anos no Serramar, o quiosque
Churros Ice Colored oferece
itens diferenciados e com apresentações criativas. Os churros, carro chefe da empresa,
contam com vários recheios e
adicionais para coberturas.
Será que as crianças gostam?
Não tenho dúvidas de que
amam, inclusive as grandes.
Churros com sorvete no copo,
cone de churros com Nutella,
churros tradicionais, de doce
de leite, chocolate ou misto,
com adicionais de confete,
Ovomaltine, ninho e granulado, entre outros. Uma oportunidade de empreendimento
criativo e inovador.
Nossa doce história chega ao
fim - Após esta leitura você
já pode se declarar um legítimo “chocolover”, como são
intitulados os apaixonados
por chocolate mundo afora.
A época mais doce do ano
é agora, vamos degustar? O
fantástico e delicioso mundo dos chocolates te espera
aqui no Serramar.
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Orgulho
Nerd

Dia do Orgulho Nerd ou Dia da Toalha?
Mergulhe com a gente nesta história e conheça mais sobre o universo Geek.

Funko Pop M
ulher Maravilh
a da
ActionVR

orgulho nerd

P O R DA N I E L E M U R I L LO

A data de 25 de maio é extremamente importante para a
Cultura Nerd. Neste dia, são celebrados o famoso Dia da Toalha e o Dia do Orgulho Nerd.
Mas o que uma data tem a ver
com a outra? As duas datas
são marcadas por personagens importantes, porém, diferentes. Fato inegável é que
o mundo dos nerds ou “geeks”,
ganha cada vez mais adeptos
e movimenta um mercado de
franca expansão. O que anos
atrás era visto com preconceito, hoje é tido como um estilo de vida mais alternativo,
afinal, ser nerd, agora é pop.
Segundo dados da Associação de Cartunistas do Brasil
(ACB), o setor de quadrinhos
atrai em média 20 milhões de
leitores ao mês e os números
da Game Brasil indicam que
73,4% dos brasileiros consomem jogos eletrônicos na atualidade. Sem falar dos outros
itens que compõem o universo
geek, como filmes e séries, artigos colecionáveis e muito mais.
Vamos às comemorações! O
Dia da toalha é mais antigo e foi
criado para homenagear Dou-
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nemas no
Centerplex ci
ping
ar
Serram Shop

Livraria Best Book

no Serramar

glas Adams, escritor que faleceu
em 11 de maio de 2001. Ele foi o
autor da famosa série: O Guia do
Mochileiro das Galáxias, ícone da
literatura nerd até os dias de hoje.
A obra, que mistura humor com
ficção científica, faz menção à
toalha como sendo um objeto de
extrema importância e de sobrevivência.
Segundo o Guia de Adams, um
dos objetos mais úteis para um
mochileiro interestelar. Algumas
de suas frases tornaram-se muito famosas e reconhecidas no
mundo todo, e com certeza você
já ouviu alguém falar por aí:

“A regra é clara: não entre em
pânico e leve sua toalha sempre
com você”. Duas semanas após a
sua morte, no dia 25 de maio, um
grupo de fãs saiu nas ruas com
suas toalhas nos ombros para
homenagear o escritor, dando
origem ao famoso dia da toalha.
Origem do Orgulho Nerd - O Dia
do Orgulho Nerd é mais recente,
de 2006, criada na Espanha como
referência do lançamento do IV
episódio de Star Wars (Guerra nas
Estrelas) - Uma nova esperança.
Desde a sua estreia, em 1977, o filme foi considerado um marco da

cultura geek e, por consequência,
a série ganhou novos filmes, jogos, revistas em quadrinhos e objetos personalizados. O cineasta
George Lucas, responsável pelo
grande feito, viu sua nova obra
repercutir grandemente e este
dia “Nerd” vem assumindo grande representatividade no mercado cultural dos nerds/geeks.
Geeks no Serramar - Para quem
é fã de Star Wars e outros ícones
deste universo, o Shopping apresenta excelentes opções. Além da
MK Academy, com uma grande
variedade de games, é possível
encontrar diversos itens personalizados na loja ActionVR, e muitos
livros do gênero na Best Books.

tes dos mais variados personagens passam horas por lá.
Para quem ama ler, a livraria Best
Books é o ponto de encontro no
Serramar. Segundo Leonardo
Santos, influenciador da loja: “Os
clientes geeks amam vir aqui pra
conversar sobre livros de fantasia e ficção científica. Inclusive,
quando tem a estreia de filme
geek no Shopping, muitos vêm na
Livraria conferir se tem livro sobre
o filme, ou se encontram histórias parecidas com a do filme”.
Sobre os títulos mais procurados pelo público nerd, Leonardo confirma que são os de J.R.R.
Tolkien, como a própria trilogia
do Senhor dos Anéis; algumas
HQ’s (Histórias em Quadrinhos)
inspiradas em super heróis,
como a Liga da Justiça e também o Capuz Vermelho; além
de livros de ficção científica
como “Guerra dos Mundos”, e a
edição incrível de clássicos que
todo geek ama, como Star Wars,
Jumanji, Os Goonies e outros.

orgulho nerd

Na ActionVR tem artigos colecionáveis como Funko POP e
action figures, acessórios e roupas para cosplay, meias, colares, almofadas, canecas, placas, entre outros. E segundo a
Assessoria da loja, os itens mais
procurados são os Funko POP e
os artigos decorativos. Aman-

“Para o dia do Orgulho Nerd
aqui da Best Books, vamos separar os melhores livros do gênero e criar uma sessão para
todos os nerds do Litoral Norte!
Vai ser um catálogo caprichado”, revela Leonardo adiantando como vai ser o dia 25
de maio deste ano na livraria.
Agora que entendemos melhor este universo e suas comemorações, vamos esclarecer um último detalhe.
Geek e Nerd, qual a diferença?
Estereótipos à parte, ambos
os grupos tem aspectos em
comum, porém, os geeks são
aqueles que se interessam
pela cultura pop, enquanto
os nerds pendem mais para o
lado dos estudos e da ciência.
Já o assunto tecnologia é considerado o ponto alto entre
as duas tribos. Independente
do lado da história que você
se identifica, nosso desejo é:
“Que a força esteja com você”
(Star Wars).
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Fortes e

Inspiradoras

mos
Jéssica Ra

Paula
Tarallo

Mulheres em cargos de destaque
integram o cenário moderno
do Serramar Shopping.

Franc
isca M
oreira

B R U N A B R I T I E M A R C E L LO V E R Í S S I M O

Elas estão em todos os setores:
limpeza, segurança, administrativo, recepção, entre outros. Nestes 10 anos de Serramar, cada
vez mais mulheres ocupam cargos de destaque. “A gente conquistou um espaço importante
no mercado de trabalho. As mulheres se destacam por “serem
humanas”, pelo profissionalismo
e conquistaram o respeito dentro do Shopping”.
Sim, temos feeling (sensibilidade), e isso pode nos levar aonde a quisermos!”, opina Paula Tarallo, gerente de
Gestão de Pessoas.
Feliz de trabalhar em uma empresa que valoriza e respeita
a mulher, Paula confirma que
quase metade do quadro de
funcionários atual do Serramar
são mulheres, exatamente 41 (e
47 homens)! E neste pós-pandemia, todas voltaram ao trabalho presencial. “Estes dois
anos de Covid-19 despertou a
empatia nas pessoas. Estamos
mais amáveis e solícitas. Estas
são atitudes simples e necessárias. Que bom que voltamos
a socializar”, confirma Tarallo.
Simpatia, dedicação e amor pelo
trabalho. Assim é dona Francisca Sobreira Moreira, que trabalha há 3 anos na limpeza do Ser26
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ramar. Ela ama o que faz. “Gosto
de todos e todo mundo gosta de
mim”, confirma rindo, e explicando que é carinhosamente conhecida como “tia”. Responsável, pela limpeza dos banheiros
entre 15h e 22h, Francisca conta
que sua rotina inclui limpar outros departamentos como a Administração. “É muito gostoso”,
completa! Ela nasceu no Ceará, é mãe de três filhos e mora
em Caraguá desde 2011. “Tenho muito orgulho de trabalhar
aqui”, enfatiza feliz e satisfeita!
Débora Cristina Zaram Reis, 25
anos é técnica em edificações
e analista de operações, sendo
a primeira e mais jovem mulher
a ocupar este cargo no Shopping. “É a primeira vez que atuo
dentro de um shopping, está
sendo um desafio muito gratificante. O analista de operações
é o braço direito do gerente de
operações. Toda demanda que
o shopping precisa e o cliente
não vê, é a gente que faz. Pensamos no bem estar do cliente!”, explica e continua. “São
mínimos os detalhes, que antes como cliente não percebia,
mas que agora vejo”, completa.
Débora faz parte da primeira
turma de Engenharia Civil do
Centro Universitário Módulo
(aproximadamente 60% da sua
turma eram mulheres), tendo

Débora Cristina

cursado o Técnico em Edificações no Instituto Federal, além
do MBA em Gerenciamento de
Obras e Empreendimentos. E um
de seus próximos projetos é modernizar o paisagismo do Shopping. “Vamos revitalizar e realocar plantas e todo paisagismo,
trazendo mais cor e deixando o
Serramar todo instagramável’.
Aqui encontrei oportunidade e
poder de fala.
É bem aberto, bem acolhedor. Uma experiência bastante
rica, de crescimento pessoal e
profissional”, revela orgulhosa!
Outra colaboradora feliz com
seu trabalho é Jéssica Ramos
D’ Ávila, 30 anos, que administra o estoque de materiais do
Shopping, faz compras, lança
notas fiscais no sistema, recebe mercadorias, faz expedição e notificação nas lojas,
entre outras atividades. “Amo
tudo o que faço. Sinto-me feliz em trabalhar hà três anos
no Serramar”, confirma Jéssica
que é formada em Logística.
Falando sobre coragem, força
e sensibilidade da mulher, Jéssica acredita: “Merecemos respeito e admiração por tudo que
fazemos. A mulher é a roteirista da sua vida. Pegue a caneta e escreva a melhor história
que já existiu. Você é incrível em
tudo o que faz”, finaliza.
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boticario

PRESENTE É O BOTICÁRIO
Compre pelos
nossos canais
oficiais sem
sair de casa:

ENCONTRE UM REVENDEDOR

COMPRE PELO WHATSAPP OFICIAL

encontre.boticario.com.br

Imagens meramente ilustrativas.

0800 744 0010

