




A IRM Produções Artísticas foi fundada no 
ano 2000 por Ivete Pina, Manoel Garcia e 
Danilo Pina com o objetivo de realizar um 
trabalho sério junto ao mercado publicitário e 
artístico, preparando seus modelos para testes 
e trabalhos comerciais. Pouco tempo depois 
passou a contar com a parceria da Assessoria 
Prytt – Tia Irany, agência responsável por lançar 
talentosos artistas que estão até hoje na mídia 
como Angélica, Adriane Galisteu, Rodrigo Faro, 
Selton Mello, Gugu Liberato, Cássia Kiss, Tânia 
Mara, Grupo Dominó e muitos outros.

Além do trabalho de propaganda a agência 
sentiu que era necessário preparar seu casting 
para o mundo da moda e eventos e, em 2008, 
registrou e oficializou o concurso Miss São Paulo 
Infanto Juvenil. O sucesso foi imediato e, em 
2009, a IRM firmou parceria com o Miss Brasil USA, 
evento de grande sucesso e oportunidades 
para as participantes.

Hoje, o Miss São Paulo Infanto Juvenil, recebe 
inscrições de crianças e adolescentes nas 
seletivas municipais, de janeiro a outubro e, 
realiza, em novembro, a final estadual do 
concurso que conta com participantes de 
várias cidades, ABCDM, São Paulo/Capital e o 
interior do Estado.

IRM Produções Artísticas 
Revelando Sucessos!

Conheça mais sobre o concurso no site: 
www.misssaopauloinfantojuvenil.com.br ou entre 
em contato pelos telefones: (11) 4221-8507 ou 
(11) 4226-5457 ou (11) 7755-0256.

Manoel Garcia

Ivete Pina



Olá! Todo começo de ano as pessoas 
costumam traçar novos projetos e 
refletir sobre as conquistas e quais 
caminhos quer trilhar daqui para 
frente. No mundo das misses não é 
diferente. É nessa época que muitas 
garotas vão atrás de concursos 
de beleza na esperança de seguir 
carreira de modelo, entrar para 
o mundo artístico e, até mesmo, 
participar de um grande desafio como 
forma de motivação e superação 
de seus medos e, assim, elevar sua 
autoestima. 

Sendo assim, a 2ª edição da Revista 
Moda Miss dá uma forcinha e traz 
os bastidores da emocionante final 
do Miss São Paulo Infanto Juvenil 
2011, suas vencedoras, histórias de 
superação, além de dicas de beleza, 
saúde, cultura e muito, mais muito 
mais. Temos também entrevistas 
exclusivas com Arthur Caliman, 
estilista conceituado do mundo da 
moda e que já vestiu a Miss Brasil e 
as candidatas do Miss Universo 2011; 
e Leão Lobo, o mestre de cerimônias 
preferido dos concursos de beleza.

Esperamos que apreciem o material. 
Boa Leitura!

Solange Arten
Editora Responsável
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Fotógrafos Associados Impressão: Gráfica Intergraf

Publicidade: contato@misssaopauloinfantojuvenil.com.br 
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Victória Elisa Ceotto
Miss Estado de São Paulo Juvenil 2011

Moda Miss: Quem é Victória Elisa Ceotto?
Uma adolescente de dezessete anos, persistente, determinada, 
sonhadora, como a maioria das garotas na minha idade. 
Busco não ser melhor que ninguém, mas diferente. Sou uma 
menina que acima de tudo acredita em Deus e que faz dele 
o seu guia. Como não nascemos prontos busco a cada dia 
evoluir como pessoa, alinhando valores, caráter, fé e ideais. 
Acredito que a base e os conceitos que recebi de meus 
pais me fizeram ser uma pessoa do bem, e isso faz toda a 
diferença na minha vida. Tenho garra, sonhos e desejo, e 
quero, acima de tudo, deixar um legado em minha vida. A 

fase de Miss um dia passará, porém, ser uma pessoa do bem 
é o que levaremos para a vida toda.

Moda Miss: Como foi que você descobriu o concurso Miss 
São Paulo Infanto Juvenil?
Após a minha inscrição na seletiva do Miss Americana, 
dediquei-me 10 meses a um curso de modelo e 

pratiquei muito o andar, as paradas e toda a 
elegância necessária para me tornar uma Miss e, 

graças a Deus, fui eleita Miss Americana Juvenil, 
título que me garantiu para a final do grande 

concurso do Miss Estado de São Paulo Infanto 
Juvenil. A disputa ocorrida em dezembro 
foi bastante acirrada, mas com muito 
esforço e dedicação fui a vencedora da 
competição.

Cidade: Americana
17 anos, 54kg, 1.76m, olhos e cabelos castanhos. 

Tive a certeza que 
quem acredita sempre 
alcança.“

“
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Moda Miss: Como foi ser coroada como Miss 
Estado de São Pauto Juvenil 2011?
A sensação foi incrível e realmente não 
consigo expressar tamanha emoção em 
palavras porque é algo maravilhoso. Quando 
começaram a anunciar as colocações e 
iam chamando os nomes das candidatas 
da minha categoria, o meu coração batia 
cada vez mais forte. Assim, quando restava 
somente a coroação de Miss Estado de São 
Paulo Juvenil a ser anunciada, senti que, a 
realização de um sonho estava prestes a se 
concretizar; enfim, quando fui eleita Miss, vivi 
a realização de um grande sonho naquele 
momento. Tive a certeza que quem acredita 
sempre alcança.

Moda Miss: Fale um pouco sobre sua vida, 
estudos, cursos e objetivos para o futuro.
Estou cursando o terceiro ano do colegial, 
trabalho um período do dia como auxiliar 
administrativa, estudo espanhol aos sábados 
e fiz inglês durante oito anos. Fiz cursos de 
PNL (Programação Neurolinguística) e 
tenho como objetivo cursar uma boa 
faculdade de medicina, pois, a área de 
saúde sempre me encantou. 

Moda Miss: Qual sua expectativa para 
2012?
Minhas expectativas para este ano 
são de grandes realizações pessoais, 
dentre elas, que minha carreira 
como modelo dê um grande 
salto, além, é claro, ser eleita Miss 
Brasil Juvenil. Sendo assim, tenho 
certeza que irei receber muitas 
coisas boas, pois quem cativa 
a vitória é aquele que crê 
plenamente que conseguirá!

Quem cativa a 
vitória é aquele que 
crê plenamente que 
conseguirá! 

“
“
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Julia Telles Facioli
Miss Estado de São Paulo Infanto Juvenil 2011

Moda Miss: Você participou do Miss São Paulo Infanto Juvenil 
em 2008 e 2009 e, em 2011, concorreu pela terceira vez. Por 
quê? 
Participar de um concurso de miss é uma experiência 
fascinante, e é claro que a gente vai em busca do titulo mas, 
para mim, só o fato de estar na passarela me deixa feliz e 
realizada. Sendo assim, a oportunidade de desfilar foi meu 
maior incentivo.

Moda Miss: Depois das primeiras duas participações você 
conseguiu colocar em prática a experiência adquirida e 
acreditou estar bem mais preparada para a final, em 2011?

Com certeza. A cada concurso fui adquirindo 
mais experiência, pois cada vez que 

desfilamos aprendemos mais, ficamos mais 
confiantes e bem mais preparadas. Cada 

momento é único; é o seu momento e 
nele você se transforma. Claro que 

se lembrar de tudo que aprendeu 
faz uma boa diferença, mas o 

segredo é ser você mesma, ter 
seu próprio estilo, seu carisma e 
seu jeito de ser; tem que, acima 
de tudo, acreditar e confiar na 
sua vitória.

Só o fato de estar na 
passarela me deixa 
feliz e realizada.“

“

Cidade: Americana 
13 anos, 40kg, 1.60m, olhos e cabelos castanhos. 
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Moda Miss: Na primeira edição da Revista Moda Miss você 
nos contou que o seu maior sonho era usar a coroa de Miss 
e finalmente você foi coroada. Qual a sensação? 
Acho que foi a maior emoção que já senti na minha vida. 
Na hora do resultado o nervosismo foi muito grande; iam 
chamando o 5º, 4º, 3º lugares e nada; anunciando a 2ª 
colocada e eu ficando mais nervosa; as minhas mãos 
começaram a tremer, as pernas ficaram bambas, aquela 
torcida gritando e neste momento eu pensei  “será que 
eu vou decepcioná-los?”, mais mesmo assim não perdi as 
esperanças. Quando estavam para anunciar o primeiro 
lugar, eu achei que não ia agüentar, pensei não foi desta 
vez, “mas valeu”, mas quando anunciaram meu nome a 
emoção foi enorme, não sabia se chorava, se ria; a vontade 
que tinha era de gritar, afinal eu tinha ganho a coroa e o 
título que eu tanto desejava. Neste momento só consegui 
olhar pra minha mãe e mesmo de longe, vi nos olhos dela 
a vibração e a emoção que ela estava sentindo, pois devo 
muito deste titulo a ela também.

Moda Miss: Quais os planos daqui pra frente?
Continuar participando de concursos, como o Miss Brasil 
USA, adquirindo mais experiência, e seguir com minha 
carreira artística, pois é o que eu quero e tenho certeza 
para meu futuro, mas priorizando sempre os meus estudos.

Moda Miss: Você ganhou como prêmio um cruzeiro 
marítimo. Já está preparando as malas? 
Sim e fiquei muito contente com o prêmio. Já estou 
muito ansiosa aguardando a data de embarque e, 
principalmente, por poder encontrar algumas participantes 
lá. Acho que será muito legal, só sinto muito por não estar lá 
uma pessoa que eu tanto admirava, a “Tia Irany”, de quem 
eu nunca vou esquecer.

Moda Miss: Quais conselhos você daria as candidatas 
deste ano?
Em primeiro lugar que elas se dediquem bastante, que 
confiem nelas mesmas, mas que ao mesmo estejam 
preparadas para ganhar ou perder. Saímos de lá 
vencedoras, independente do resultado. O importante é 
participar quantas vezes sentir vontade e nunca desistir 
no primeiro obstáculo que aparecer, porque muitos virão 
pela frente, afinal, nada é fácil sem luta, dedicação e 
determinação. Além de tudo isso, é muito importante 
que as participantes sigam corretamente as orientações 
da produção. Aproveito a oportunidade para agradecer 
Ivete Pina, Manoel Garcia e, mesmo em memória, a Tia 
Irany e todos da IRM produções artísticas, que auxiliam e 
incentivam as candidatas a irem à busca dos seus sonhos. 

O segredo é ser 
você mesma, 

ter seu próprio 
estilo, seu 

carisma e seu 
jeito de ser; tem 

que, acima de 
tudo, acreditar 

e confiar na sua 
vitória.

“

“
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Moda Miss: Como foi a sua infância?
Sempre fui uma criança esperta; na escola 
sempre participava de danças, teatro e 
desfiles e, com seis anos, fiquei em 2º lugar 
em um concurso de moda que participei.

Moda Miss: Por que participar de um 
concurso de beleza?
Sempre sonhei em ser modelo, então 
meus pais me colocaram em um curso 
onde aprendi etiqueta, passarela e teatro. 
Depois disso, minha mãe me incentivou a 
participar do concurso de miss e fez minha 
inscrição para a seletiva de Americana. 
Fui eleita miss da cidade e daí comecei 
a sonhar com a coroa de Miss São Paulo 
Infanto Juvenil. 

Moda Miss: Qual foi a sua reação na 
hora que você ouviu o seu nome sendo 
anunciado como a Miss Estado de São 
Paulo Infantil 2011?
Foi uma emoção enorme que quase 
não consegui conter, vendo meus 

familiares e todas aquelas pessoas ali 
me aplaudindo. É uma sensação 

inigualável que nunca vou me 
esquecer.

Giovana Diniz C. de Oliveira 
Miss Estado de São Paulo Infantil 2011

Cidade: Americana 
10 anos, 37kg, 1.55m, olhos e cabelos castanhos. 
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Moda Miss: Você acha que o título foi merecido? Por quê?
Acredito que sim. Me preparei muito para a final e era o meu 
sonho conquistar este titulo, mesmo sabendo que  as concorrentes 
eram muito fortes.

Moda Miss: Quais são seus planos para 2012?
Participar do Miss Brasil USA e ser eleita, além de continuar na 
carreira e conseguir um trabalho como modelo.

Foi uma emoção 
enorme que quase não 
consegui conter.

“
“
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A influência da cromoterapia 
na escolha das roupas

A Cromoterapia é a terapia que 
trabalha com a energia das cores, 
onde cada cor traz o equilíbrio da 

mente, do corpo e das emoções. Ela trabalha 
com as setes cores do espectro: vermelho, 
laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta.

Falando um pouco sobre a influência das 
cores nas roupas, podemos perceber que 
elas alteram nosso comportamento e modo 
de pensar e agir. 

Conheça o significado de cada cor:

Vermelho é a cor que traz movimento, revigora, acaba com a 
preguiça. É também a cor das conquistas e das paixões. Quando 
estamos com a energia mais baixa, é interessante utilizar uma peça 
de roupa vermelha para dar um “up” e sentir mais disposição, energia 
e melhorar nossa autoconfiança e autoestima.

Amarelo é dinâmico, mental, busca ter foco. O amarelo traz muitas 
ideias; é excelente para estudar e para aumentar a capacidade de 
raciocínio e na produtividade dos funcionários. É a cor da criatividade. 
O amarelo é famoso também na passagem do ano por ter o significado 
de trazer prosperidade e dinheiro.  

Laranja é a cor da coragem, de enfrentar desafios e buscar novas 
oportunidades. Excelente para ser utilizado em uma entrevista de 
emprego; por ser uma cor mais forte, se preferir pode utilizar uma peça 
íntima nessa tonalidade ou algum acessório.

Verde traz equilíbrio e auxilia na saúde. Ajuda a melhorar estados de 
ansiedade e tensão. São excelentes para momentos onde você quer 
buscar mais tranquilidade, calma e meditação. É uma cor mais “zen”. 
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Azul traz paciência e tranquiliza a mente. Uma peça de cor azul vai 
buscar mais serenidade naquele dia que está com muitos afazeres e 
precisa de um pouco mais de paciência para o trabalho, por exemplo. 

Índigo é a cor da intuição e da proteção energética. É a cor que 
todo mundo usa, pois a calça jeans é o índigo. Talvez falte colocar a 
intenção antes de vesti-la, ativando sua intuição.

Violeta é uma cor mais voltada a espiritualidade e pode ser usada em 
momentos que necessite buscar mais autoconhecimento, ouvir sua 
voz interior, meditar ou se conectar.

Rosa é a cor da afetividade, do amor, da comunicação entre as 
pessoas. E como na nossa vida lidamos com pessoas o tempo todo, 
é super importante uma peça de roupa rosa no seu dia-dia, nem que 
seja uma peça íntima ou um acessório.

Aproveite as dicas das cores no seu dia-a-dia 
para ter equilíbrio e qualidade de vida.

Para saber mais sobre o tema: 
www.solangelima.net/cromoterapia_cromo.html 
ou  www.solangelima.net/blog.
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A Direção e a equipe 
da Revista Moda Miss 
esteve presente na 32ª 

São Paulo Fashion Week que 
aconteceu de 19 a 24 de janeiro 
de 2012, no pavilhão da Bienal.

A cenografia deste ano foi a 
Exposição Universo Criativo 
Projeto Brasil 02, apresentando 
vários processos de criação de 
artistas, estilistas e fotógrafos, 
roupas, objetos e depoimentos 
de grandes ícones da arte e da 
moda nacional.

O inverno 2012 marcou a estréia 
no SPFW do estilista Rodrigo 
Rosner, 33 anos, representado 
no evento pela marca R.Rosner. 
O desfile foi maravilhoso. Para 
confeccionar seus vestidos 
Rodrigo misturou dos materiais 
mais pesados, como bordados, 
aos leves como chiffon e 
rendas. Segundo o estilista, em 
breve ele estará lançando uma 
coleção de acessórios com 
pulseiras, brincos e colares.

A Colcci trouxe Ashton 
Kutcher na primeira fila e a 
top Alessandra Ambrósio na 
passarela; Já a Animale trouxe 
para a passarela a modelo 
mais sexy do mundo, Rosie 
Huntington-Whiteley .

Além das tops, celebridades e 
estilistas, também circularam 
pela Bienal, editores de 
moda e beleza. De acordo 
com a opinião da imprensa 
internacional os desfiles da Huis 
Clos, Maria Bonita, Tufi Duek e 
Alexandre Herchcovitch, foram 
os favoritos.
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Visitamos o lounge da Melissa exposto no 
corredor principal, que este ano trouxe a 
coleção Plastic Paradise Inverno 2012. Além 
da beleza das peças, o espaço era totalmente 
interativo com cubos de acrílico aonde você 
podia brincar e formar frases com eles. Também 
tivemos a oportunidade de conferir nossa 
fotógrafa Cínara Piccolo enfrentar por várias 
vezes a fila, juntamente com as fãs da marca, 
para ganhar com exclusividade a Melissa.

Por Ivete Pina

M
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De Cosmópolis para todo o País
O grupo de ginástica do Colégio Objetivo de Cosmópolis é resultado de um 
projeto criado pelos mantenedores Argeu Gini, Mauro Pereira e Fabiana Dester 
Scian e conta com a supervisão de Ingeborg Nabão, Simone Calil e Sandra Ap. 
da Silva, sob a responsabilidade da professora Neusa Gusikuda. 
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O Projeto social “Todas as formas de 
aprender” surgiu ha oito anos, à partir da 
iniciativa da direção do Colégio Objetivo de 
Cosmópolis que tem como intuito envolver 
pessoas além de seu campo de vivência, 
permitindo a transposição de barreiras e 
preconceitos, com o desejo  de mudar a 
realidade  para o bem comum.

Nesse projeto, os alunos do colégio se unem 
aos alunos da rede pública de ensino, 
ex-alunos, pais de  alunos e funcionários, 
formando uma grande família fazendo 
ginástica. Desse modo, criou-se raízes de 
uma organização propria: que dobram-se, 
misturam-se, entrelaçam-se, sobrepõem-se 
umas às outras e, principalmente, sustentam 
e nutrem, e quando expostas, revelam a 
árvore que elas nutrem e sustentam.

Além dos eventos na cidade e região, o grupo 
se apresenta em várias cidades do Brasil e 
em eventos internacionais. Em 2011 foi um 
dos destaques da grande final do Miss São 
Paulo Infanto Juvenil. Entre as participações 
pelo país, destaque para:

• Abertura do Rodeio Internacional de  
 Jaguariúna (um dos maiores do Brasil) há 
cinco anos;
• Festa dos Campeões de Barretos;
• Televisão: “Boa Noite Brasil” (Band); 
Programa Raul Gil; “Qual é o seu talento” 
- SBT (semifinalistas nas duas primeiras 
temporadas); Programas Domingo Legal 
e Silvio Santos – SBT; entre outros; 
• Participou de treinamentos em Lisboa 
(Portugal) e Kurgan (Rússia); além de 
campeonatos de ginástica acrobática 
pelo mundo a fora.

Colégio Objetivo Cosmópolis
Rua Andre Madsen, 1108 
Vila Kalil - Cosmópolis-SP 
www.objetivocosmopolis.com.br
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Estão abertas as inscrições para o Curso de Teatro 2012, na Agência 
IRM Produções Artísticas, para crianças de cinco a 10 anos e 

adolescentes de 11 a 17 anos. As aulas acontecem aos sábados e 
têm coordenação do Ator e Professor Felipe Lopes. 

Mais informações pelo telefone (11) 4221.8507, das 14 às 18 horas.

Agência IRM Produções Artísticas - Tel. (11) 4221-8507 / (11) 7755-0256
Rua Rafael Correia Sampaio, 557 - Bairro Santa Paula - São Caetano - SP

Curso de Teatro para crianças e adolescentes

O Curso
 

O principal objetivo do curso é desenvolver 
a expressividade do participante. As aulas 
são divididas em duas etapas: preparação 
e montagem. 

Na primeira etapa, a partir do fazer teatral, 
o participante terá noção do seu espaço, 
de suas limitações e liberdades; perceberá 
o quanto uma ação pode gerar reações 
diversas; conhecerá a si e ao grupo com 
mais complexidade; construirá o seu 
papel dentro do grupo; treinará diversas 
formas de comunicação que o ajudarão 
nas relações reais vividas posteriormente 
e também na experiência como ator.

Já na segunda etapa será escolhido um 
texto teatral para o processo de montagem 
e apresentação. Nesta fase o aluno 
começará a conhecer e desenvolver 
técnicas de interpretação baseadas 
sempre no jogo teatral e na improvisação, 
técnicas muito presentes na primeira 
etapa. A apresentação acontecerá no 
final do ano em um teatro alugado pela 
produção.

O Professor - Felipe Lopes
 

Formado pelo Teatro-escola Célia Helena, em 2002 e 
licenciado em Teatro pela Universidade Anhembi Morumbi, 
em 2006. Profissionalmente atuou em: “Maria Stuart” – 
direção de Antonio Gilberto, “Os Possessos” – direção de 
Antonio Abujamra, “O que Eu Entendi do que o Tom Zé 
disse” – direção de Isabel Set ti, “Pequenos Burgueses” – 
direção de Roberto Rosa, “Kaspar ou a triste história de um 
príncipe arrancado de sua casca de noz” – direção de 
Rodolfo Garcia Vazquez, “A hora em que não sabíamos 
nada uns dos outros” e “A Ilha Desconhecida” –  com 
direção de Marcelo Lazzarat to. 

Participou de oficinas de interpretação com Isabel Set ti, 
Juliana Carneiro da Cunha Cacá Carvalho, Denise 
Stoklos, Roberto Bacci, Lu Favoret to, Denise Weinberg, 
Renée Gumiel, Teatro da Vertigem, Sérgio Penna, Ednaldo 
Freire e Magno de Azevedo. Fez parte do elenco de uma 
série adolescente intitulada “Galera” – da TV Cultura, onde 
também apresentou alguns programas educativos e 
institucionais; e também participou como ator de curtas-
metragens.

Como professor trabalhou em projetos sociais e escolas, 
entre eles: Teatro-Escola Célia Helena, Casa do Teatro, 
Colégio Quarup Novo Mundo (atual Arbos) e Albergue 
Arsenal da Esperança.



Leão Lobo
O rugido da televisão

O jornalista Leão Lobo tem a comunicação 
correndo em suas veias. Filho e irmão de 
jornalistas, ele bem que tentou o teatro, mas, por 
ironia do destino ou dificuldades financeiras, em 
74 foi “atuar” como repórter no Jornal do Bairro, 
de São Paulo. Gostou tanto da experiência que 
aceitou trabalhar como repórter do Jornal da 
Tarde e da Folha de S. Paulo e, em 84, veio-lhe 
a primeira oportunidade de fazer televisão. Nas 
telinhas tornou-se um dos grandes comentaristas 
das celebridades; fora dela, é o mestre de 
cerimônia preferido devido à sua irreverência, 
inteligência e versatilidade. 

Atualmente Leão está na Rede CNT, onde 
comanda diariamente o “Notícias e Mais”, e 
também na Rádio Iguatemi participando de 
vários programas da emissora com as suas 
notícias do mundo artístico e dos bastidores 
televisivos. Leão ainda  tem colunas diárias em 
importantes jornais brasileiros.

Parceiro da ilustre Tia Irany, Leão Lobo também 
já é veterano no concurso Miss São Paulo Infanto 
Juvenil. Confira.

Moda Miss: Você atua bastante como mestre de 
cerimônia de eventos?
Sim, atuo bastante como mestre de cerimônias 
de eventos. Tenho até um email de contatos 

(anabeatrizlobo@hotmail.com). E na maioria, 
esses eventos são concursos de beleza 
de agências de modelos, ou não, mas 
sempre para a escolha das mais bonitas, 
elegantes e fotogênicas para atuarem 

nas passarelas, e ou, em comerciais 
de televisão. Estou há mais de 20 

anos nesta área por todo o Brasil. 
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Moda Miss: Conte-nos a sua experiência 
como apresentador do Miss São Paulo Infanto 
Juvenil.
Em 2008 e 2009 apresentei o Miss São Paulo 
Infanto Juvenil no Clube Banespa e com 
muito sucesso. Foi uma experiência muito 
interessante, pois o concurso tem todas as 
regras de Miss São Paulo para adultas, mas 
exige mais das pequenas e adolescentes, 
pois elas ainda precisavam ter qualidades 
artísticas e fluência não só na passarela, mas 
também para falarem. E muitas vencedoras 
chegaram por suas qualidades a se 
apresentarem no exterior. 

Moda Miss: O assunto “Celebridades” é o 
seu filão nos periódicos ou você tem alguma 
outra paixão da qual goste de discorrer sobre 
o assunto?
Na verdade o filão “celebridades” entra na 
minha vida profissional paralelo ao meu filão 
principal que é a crítica de televisão, que 
sempre me motivou. Aliás, faço questão de 
usar o segundo assunto sempre no sentido de 
valorizar o veículo televisão, destacando “as 
celebridades” com talento em comparação 
as outras que só fazem ocupar espaço e 
reinarem por alguns dias, meses ou até anos 
neste universo apenas por fatos da vida 
pessoal. 

Moda Miss: Quais os planos para 2012?
Este ano espero realizar o meu sonho de 
ter um programa com auditório. Diferente 
do Silvio, do Gugu, do Rodrigo Faro, que 
fazem programas de auditório. No caso da 
minha idéia, a platéia me ajudaria a fazer o 
programa, seria uma parte importante dele. 
É um programa de variedades, muito musical 
e mais humano possível. Além disso, gostaria 
de talvez escrever um ou dois livros sobre a 
minha área. 

Moda Miss: A grande Tia Irany nos deixou no 
final do ano passado. Qual foi a importância 
dela em sua vida profissional e pessoal?
Conheci Tia Irany bem no início da minha 
vida na TV. Fazia um programa com o 
“Capitão Arco Iris” (Loriberto Rosa) na TV 
Gazeta de São Paulo e precisava de muitas 
crianças para colocar no ar, crianças 

talentosas. Profissionais mais tarimbados me 
falaram da PRYTT, agência da Tia Irany. Logo 
nos tornamos amigos e ela não saiu mais da 
minha vida pessoal e profissional. Tia Irany me 
ensinou muitas coisas, mas principalmente 
que a persistência era a base dessa profissão 
e o mais importante a sua humildade. Ela 
lançou as maiores estrelas da TV brasileira 
hoje, mas nunca se deslumbrou e nunca quis 
aparecer como eles. Sempre ficou e brilhou 
nos bastidores. Com ela aprendi também a 
amar a vida e a gozar dos prazeres desta, 
apesar de nunca perder a responsabilidade 
profissional. 

Com ela aprendi 
também a amar a 
vida e a gozar dos 
prazeres desta, apesar 
de nunca perder a 
responsabilidade 
profissional. 

“
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Arthur Caliman
O sonho de toda Miss

Toda miss sonha em vestir um modelo Arthur Caliman 
e arrasar na passarela. Por isso, convidamos o estilista 
das misses e celebridades para dar dicas preciosas às 

nossas belas concorrentes. Confira.

Moda Miss: Como começou sua carreira? 
Comecei a me interessar por moda ainda na 
adolescência; meus avós eram alfaiates e 
modelistas que vieram da Itália anos atrás e 
montaram o ateliê da minha família em São Paulo. 
Em 2000, abri minha primeira loja e começamos 
a trabalhar nossa primeira linha de  “moda 
festa”. Depois disso viajei pelo mundo em 
busca das melhores tecnologias de produção 
para o ateliê e vivo buscando novidades e 
tendências para que nossas criações sejam 
diferenciadas, e especialmente atendam à 
expectativa  que toda a mulher brasileira 
tem que é de estar linda em qualquer festa. 

Moda Miss: Qual a sua experiência nos 
concursos de Miss?
Em 2010 a convite do organizador 
do Miss Brasil, o Gaeta, comecei 
meu contato com este universo. No 
ano seguinte fiz diversos concursos 
regionais, conheci e vivenciei com 
elas a emoção e gratificação em 
representar seu estado. Em 2011 
tivemos a oportunidade de contribuir 
com a nossa moda no Miss Universo, 
uma competição que reuniu 97 
lindas mulheres do planeta. Das 
misses que vesti e tiveram maior 
projeção destaco a Miss Rio Grande 

do Sul 2011, Priscila Machado; a 
Miss Brasil 2010, Debora Lyra; a Miss 

Santa Catarina 2011, Michelly Bohnen; 
e também as duas misses do Rio Grande do 

Norte: Daliane Menezes (2011) e Larissa Costa 
(2010), entre outras. 
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Moda Miss: De onde vem as novidades e 
tendências de moda para suas criações?
Me inspiro nas mulheres do nosso País, 
em arquivos de família, revistas antigas, 
experiências das minhas viagens, 
recordações dos moldes de meus avós e 
principalmente faço muitas pesquisas no 
mundo da moda, tentando sempre adequar 
as tendências do mundo fashion para a 
moda festa.

Moda Miss: Quais tecidos estarão em alta em 
2012 para a alta costura?
Os tecidos que serão tendência este ano 
vão da beleza das rendas aos tecidos 
transparentes; também teremos a leveza dos 
tules, micro tules de seda, muito georgete de 
seda degradê e, por fim, texturas inusitadas 
fruto de combinações de fibras.

Moda Miss: Qual sua opinião sobre concursos 
de beleza?
Aprecio muito os concursos de beleza e 
acredito que eles sempre existirão em virtude 
do desejo de toda mulher em demonstrar seu 
instinto de atração e beleza. Além disso, eles 
sempre revelaram e continuarão revelando 
lindas mulheres. 

Moda Miss: O que uma miss precisa levar em 
conta na hora de procurar um vestido?
Ela tem que considerar o que pode ou 
não potencializar seu destaque, as cores, 
detalhes, modelagens e atributos que vão 
elevar sua presença no concurso. O vestido 
tem que ficar lindo no corpo da Miss e ainda 
mostrar um algo a mais para evidenciá-la 
e destacá-la de alguma forma. Devemos 
sempre lembrar que estamos falando de 
uma competição, por isso, também é 
fundamental que a Miss se sinta bem com 
o traje, dessa forma ela se sentirá segura 
e esbanjará magnetismo e beleza na 
competição.

Arthur Caliman tem duas lojas em São 
Paulo, uma em Curitiba e seus vestidos 
podem ser encontrados nas principais 
lojas multimarcas do Brasil e exterior. 
Para mais informações acesse: 
www.arthurcaliman.com.br 
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Moda Miss: Como começou sua carreira?
Comecei aos oito meses de vida, na agência Prytt 
com a Tia Irany e Ivete Pina, fazendo vários catálogos. 
Aos três anos a Tia Irany resolveu fechar a agência 
e ir para os Estados Unidos e, nesta época, a Ivete 

abriu a IRM para dar sequencia aos trabalhos 
dela; A partir daí eu tive grandes oportunidades 
comerciais como Bebezão, Padrinhos Mágicos, 
Canta Lelê, Rebeldes, Stefanni Show, Boneca 
Coceguinhas, entre outros. Fiz também várias 
fotos para catálogos e revistas e fui contratada 
com exclusividade de uma loja de bijuterias 
do Rio de Janeiro para fotos e catálogos de 
seus produtos, além de fotos para o catálogo 
da Yves St Paul e outros.

Moda Miss: E na televisão e cinema?
Participei durante três meses do programa 
Vila Maluca da Rede TV, além de vários 

quadros no SBT. Já no cinema gravei quatro 
curtas-metragens e um longa, além de 

participar com frequência de TCC de alunos da 
faculdade de cinema.

Moda Miss: Você fez algum curso para seu 
aperfeiçoamento?

Sim, vários: teatro, cinema, curso de 
interpretação para TV, dança, além de 

dois cursos no Rio de Janeiro, sendo um 
com a diretora de elenco 

da Rede Globo, Tereza 
Lampreia; e outro 

com a diretora de 
núcleo da Rede 

Globo, Rosana 
Garcia.

Lethicia Bachim Cincea 
Cidade: São Caetano do Sul
12 anos, 46kg, 1.49m, olhos e cabelos castanhos. PE
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Moda Miss: Conte-nos sua trajetória 
no Miss São Paulo Infanto Juvenil, em 
2008 e 2011.
Crescendo nessa área comecei a 
me interessar pelo concurso e, em 
2008, resolvi participar, sendo eleita, 
primeiramente, Miss São Caetano do 
Sul e, na grande final estadual, levei 
o título de 1ª Princesa do Estado de 
São Paulo infantil de 2008. Apesar de 
não ter sido eleita a miss, o concurso 
me proporcionou participar de 
vários desfiles e de muitas festas 
beneficentes com grandes artistas. 
Já em 2011, concorri novamente por 
gostar do concurso e, mesmo não 
tendo conseguido o título, acredito 
que consegui fazer bem aquilo que 
gosto que é desfilar e, como já estou 
neste meio há muito tempo sei que 
mais do que a coroa, o importante 
é ser vista, afinal, vários olheiros 
estavam no local à procura de um 
novo rosto, um grande talento.

Moda Miss: Planos para o futuro...
Quero fazer mais cursos, pois tenho 
que aprender muito ainda para 
seguir a carreira de atriz. Adoro 
atuar e, futuramente, irei fazer uma 
faculdade de Artes Cênicas, afinal, 
quero ser uma atriz reconhecida.  

Quero fazer 
mais cursos, 
pois tenho que 
aprender muito 
ainda para 
seguir a carreira 
de atriz. 

“
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Ana Carla de O. Johnen
Cidade: Santo André 
9 anos, 36kg, 1.48m, olhos e cabelos castanhos.

Moda Miss: Como tomou conhecimento do concurso 
Miss São Paulo Infanto Juvenil?
Sempre acompanhei  pela TV os concursos de Miss Brasil 
e Universo e achava tudo isso muito lindo, mas sempre 

me pareceu um sonho distante, pois eu achava que 
somente adultos poderiam participar. Porém, conheci 
uma amiga que havia concorrido há dois anos e a 
mãe dela me deu mais detalhes sobre o concurso 

Miss São Paulo Infanto Juvenil. Imediatamente falei 
com a minha mãe pra que ela pudesse me 

inscrever e fiquei muito feliz ao ver que ali o 
meu sonho começaria a se realizar.

 
Moda Miss: Você foi eleita Miss pela 

cidade de Santo André para 
participar da Final Estadual do 

concurso. Conte-nos como 
foi viver esta experiência.
Foi uma experiência 
maravilhosa, afinal de 
contas, realizei o meu 
sonho de participar de um 
concurso de beleza, além 
do orgulho de representar 

a minha cidade. Quando 
ouvia o meu nome sendo 
chamado ao palco ou 
gritado pela minha torcida 
quase chorei de emoção. Foi 
um momento mágico e uma 
sensação que jamais vou 
esquecer. 

Moda Miss: O quê aprendeu 
com o concurso? Pretende 
concorrer novamente? Por 
quê?
Nossa, aprendi muitas coisas. 
Entre elas que é importante ter 
disciplina, foco e garra; que 
competir é muito bom, mas 
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... fiquei muito feliz 
ao ver que ali o meu 
sonho começaria a 
se realizar.

“
“

também é importante saber reconhecer 
o talento de seus concorrentes; aprendi 
que estar preparada é fundamental 
nesse tipo de competição e que, 
independente da vitória, o concurso 
te dá oportunidade de fazer grandes 
amizades e dividir experiências. Apesar 
da “frustração” normal de não ganhar 
o título, sou persistente e corro em busca 
dos meus sonhos, por isso, já me inscrevi 
para a seletiva deste ano e vou com 
tudo em busca desta coroa. Procuro me 
aperfeiçoar sempre, afinal, quero poder 
representar muito bem minha cidade, 
Santo André, o Estado de São Paulo e, 
porque não, o Brasil. Eu amo as passarelas 
e o palco.

Moda Miss: O que mais chamou sua 
atenção nas demais concorrentes? 
A disciplina de algumas candidatas nos 
ensaios foi algo que me chamou a atenção, 
além, claro, da beleza que elas possuem. 
O que me chamou a atenção também foi 
que, mesmo todas nós sendo concorrentes, 
conseguimos criar um ambiente muito 
amigável, fator fundamental em qualquer 
profissão, principalmente para uma miss, 
que precisa ser simpática, disciplinada e 
linda!!!

Moda Miss: Quais os seus planos para 
2012?
Para chegar onde eu quero (ser coroada) 
estou fazendo aulas de passarela, aulas de 
ballet e piano. Tudo isso vai me ajudar ter 
mais desenvoltura, suavidade e carisma 
para dar o meu melhor na competição 
deste ano. Estou bastante confiante.
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ShinkyoDaiko
O ShinkyoDaiko foi criado em novembro de 
2007 e traz no seu significado o sentimento de 
“vibração interior do coração” que tem como 
objetivo principal o resgate, a preservação e 
a divulgação da cultura japonesa através da 
arte do Taiko, principalmente incentivando 
os jovens para que sejam eles os maiores 
porta-vozes desta divulgação.

A disciplina, a concentração, a determinação 
e respeito às tradições são os valores 
herdados do espírito japonês. A influência do 
espírito brasileiro é percebida pela alegria, 
pelo ritmo, pela descontração e criatividade 
dos seus integrantes. A mistura destas duas 
culturas nestes últimos cem anos, está 
presente na nova música “Oounabara-e”, 
que tem como significado “Atravessando 
o Grande Mar”, em uma alusão ao navio 
Kasato Maru que aportou em junho de 
1908, trazendo os primeiros imigrantes 
japoneses ao Brasil. Na performance desta 
música, os shimês representam a proa do 
navio, os nanamês e okedôs são os seus 
remos, o tyappa é o mastro e o Oodaiko, o 
comandante deste grande navio. 

Esta é a homenagem que o ShinkyoDaiko 
presta a todos os imigrantes que com sua 
esperança, coragem e perseverança, 
constituíram a maior colônia nikkey fora do 
Japão e é uma forma de reconhecimento 
ao Brasil mostrando que valeu a pena estes 
100 anos no país.

Moda Miss: Quantos integrantes possuem e 
qual a faixa etária?
Atualmente o grupo tem 38 integrantes 
com idade variando entre quatro a 30 anos, 
sendo a maioria entre 15 e 21 anos. Destes, 
temos sete integrantes não descendentes, 
sendo que o líder Fernando Augusto Matteo, 
participou do 7º Concurso Júnior de Taikô 
realizado em Yokohama - Japão, em março 
de 2005.

Moda Miss: Quais são as principais conquistas 
adquiridas pelo grupo?
O grupo foi o primeiro Campeão Brasileiro 
de Taikô promovido pela ABT – Associação 
Brasileira de Taikô, em julho de 2004; Em 2008, 
Daniel Tomio Rodrigues Coelho foi o primeiro 
Campeão Brasileiro Individual na Categoria 
Oodaiko (Tambor Grande).

Cultura Oriental  em São Caetano
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Moda Miss: O grupo já realizou apresentações 
no exterior? E no Brasil?
Pela conquista do primeiro Campeonato 
Brasileiro de Taikô, o grupo a convite da 
Nippon Taikô Foundation e ABT, participou 
em março de 2005, do 7º. Concurso Junior 
de Taikô na cidade de Yokohama – Japão e 
realizou apresentações especiais nas escolas 
brasileiras de Toyohashi e Hamamatsu. No 
Brasil, até o momento, contabilizamos mais 
de 270 apresentações como em Fortaleza-
CE, Mossoró - RN, Rio de Janeiro - RJ, Caldas 
Novas - GO, Ipatinga-MG e outros.  Tivemos 
também a oportunidade de nos apresentar 
em diversos programas de TV como: Antena 
Paulista da TV Globo, Programa Mulheres 
da TV Gazeta; Programa Circo do Edgar 
da Multishow e, atualmente, estamos 

participando do programa “Qual é o seu 
talento” do SBT e nos classificamos para a 
fase semifinal do programa.

Na final do Miss Estado de São Paulo Infanto 
Juvenil 2011 o grupo realizou uma magnífica 
performance com os tocadores: André 
Assalim Vilaça, Caio Fucunari de Araujo, 
Dalton Noriyuki Watanabe, Daniel Tomio R. 
Coelho,  Enzo Nakaoka Suguino, Eduardo 
Assalim Vilaça, Eduardo Kenzo Fujii, Fernando 
Jun Saito Marui, Fernando Oda, Gabrielle 
Tami Kimura, Gustavo Itiro Nakaoka, Gustavo 
Oda, Juliana Nakaoka Yamauchi, Lucas Aiki 
Yamauchi, Nathalia Yumi Miyamura, Roger 
Hideo R. Coelho, Rafael Ken Nakano Ohira, 
Renato Luiz de França e Willian Makoto 
Yamauchi.

Rosa Satiko Coelho/Izumu Honda
Tel. (11) 9620-2048 / (11) 8461-7654
e-mail: shinkyo.daiko@gmail.com
Website: shinkyodaiko.blogspot.com

Clube Recreativo Esportivo Nipo 
Brasileiro de São Caetano do Sul 
Rua Luiz Louzã, 170 - Bairro Santa Paula 
São Caetano do Sul - CEP 09540-430
Tel. (11) 4228-2638
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Cidade: Americana
Idade: 18 anos
Peso: 45 kg
Altura: 1.70m
Olhos: castanhos
Cabelo: castanho

Moda Miss: Quem é Caroline Boain 
Martinelli? 
Sou uma garota de 18 anos, sonhadora, 
determinada e que luta para alcançar 
seus objetivos; amo os animais, minha 
família, amigos e, acima de tudo, a Deus.

Moda Miss: Como foi sua trajetória para 
realizar o sonho de ser uma Top Model 
Internacional?
Tudo aconteceu muito rápido. Há quatro 
anos venho participando de competições 
de ginástica rítmica individual (GR), 
patrocinada pela Prefeitura de 
Americana, em campeonatos regionais, 
nacionais e internacionais. Em novembro 
de 2011, as meninas da GR resolveram 
participar do concurso Miss Americana e 
me convenceram a competir também. 
Fui eleita 2ª Princesa da competição e 
isso me motivou a seguir em frente nessa 
experiência. Ao final do concurso, Ivete 
Pina, que estava como jurada da seletiva, 
me convidou para fazer umas fotos com 
foco internacional. As fotos renderam 
inúmeros comentários entre amigos e 
pessoas do meio e foram avaliadas e 
aprovadas pelo booker internacional 
Alexandre Torchia e, logo em seguida, 
fui contratada por uma das maiores 
agências de Shanghai, na China. Fiquei 
feliz e empolgada com a oportunidade 
de seguir carreira internacional.

Moda Miss: Quanto tempo você ficará na 
China? 
Pelo contrato são seis meses em Shanghai, 
período que aproveitarei de todas as 
formas para conhecer a cultura, a língua 
e crescer muito profissionalmente.

Fotos: Regina Torchia
Make up: Taís Mello

Caroline Boian Martinelli
Mais um talento descoberto pela 

IRM Produções Artísticas 
trabalhando na China
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... fui contratada por 
uma das maiores 
agências de Shanghai, 
na China. Fiquei 
feliz e empolgada 
com a oportunidade 
de seguir carreira 
internacional.

“

“

Moda Miss: Como seus pais reagiram à 
notícia?
Ficaram eufóricos com as possibilidades de 
sucesso para a minha vida. Eles sempre me 
apoiaram e estiveram presentes em todas 
as minhas decisões. Seria muito difícil chegar 
onde estou sem o carinho e incentivo deles.

Moda Miss: E como ficam os estudos?
Sempre fui muito dedicada e entendo que 
o conhecimento nos torna sábio para as 
decisões do dia-a-dia. Haverá sempre o 
momento certo para dar seqüência a eles, 
porém, agora estou focada no trabalho e 
nas oportunidades e pretendo me dedicar 
somente a isso. Concluí o Ensino Médio e já 
tinha até me matriculado na Universidade, 
mas abri mão de tudo isso e não me 
arrependo dessa decisão. Na China terei 
condições de aprender e aperfeiçoar outros 
idiomas. Então... Shanghai que me aguarde!!!

Moda Miss: Você vai enfrentar uma nova 
vida num país com costumes totalmente 
diferentes do nosso. Isso te preocupa?
Tenho receios naturais pela minha idade e 
momento que estou vivendo. Sei que a maior 
dificuldade será me adaptar às mudanças, 
principalmente o idioma e as tradições de 
um país tão centrado. Contudo, é contar até 
10, respirar fundo e seguir em frente. Acredito 
de estou preparada!
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Envelhecimento x Atividade Física

O envelhecimento, antes considerado 
um fenômeno, hoje, faz parte da 
realidade da maioria das sociedades. 

O mundo está envelhecendo. Tanto isso 
é verdade que estima-se para o ano de 
2050 que existam cerca de dois bilhões de 
pessoas com sessenta anos ou mais no 
mundo, a maioria delas vivendo em países 
em desenvolvimento. No Brasil, estima-se 
que existam, atualmente, cerca de 17,6 
milhões de idosos. O envelhecimento pode 
ser compreendido como um processo 
natural, de diminuição progressiva 
da reserva funcional dos indivíduos – 
senescência - o que, em condições normais, 
não costuma provocar qualquer problema. 
No entanto, em condições de sobrecarga 
como, por exemplo, doenças, acidentes 
e estresse emocional, podem ocasionar 
uma condição patológica que requeira 
assistência - senilidade. Cabe ressaltar que 

certas alterações decorrentes do processo 
de senescência podem ter seus efeitos 
minimizados pela assimilação de um estilo de 
vida mais ativo.

A inatividade física é um dos fatores de risco 
mais importantes para as doenças crônicas, 
associadas à dieta inadequada e uso do 
fumo. É bastante prevalente a inatividade 
física entre os idosos. O estilo de vida 
moderno propicia o gasto da maior parte do 
tempo livre em atividades sedentárias, como 
por exemplo, assistir televisão. É preciso 
lembrar que saúde não é apenas uma 
questão de assistência médica e de acesso 
a medicamentos. A promoção de “estilos 
de vida saudáveis” deve ser encarada 
como ação estratégica primordial para 
ser aplicada a toda população visando 
adquirir conhecimento e mudança de 
comportamento.
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Nesse processo, alguns aspectos são 
facilitadores para a incorporação da 
atividade física, como o incentivo de amigos 
e familiares, a procura por companhia, alguns 
programas específicos de atividade física e, 
principalmente, a orientação de profissionais 
em saúde do idoso, a incorporar um estilo de 
vida mais saudável e ativo.

Os benefícios da atividade física para a 
saúde têm sido amplamente documentados. 
Dentre os principais benefícios temos:

► Melhor funcionamento corporal,  
 diminuindo as perdas funcionais,  
 favorecendo a preservação da  
 independência;
► Redução no risco de morte por  
 doenças cardiovasculares;
► Melhora do controle da pressão  
 arterial;
► Manutenção da densidade mineral  
 óssea, com ossos e articulações mais  
 saudáveis;
► Melhora a postura e o equilíbrio;
► Melhora a enfermidade venosa  
 periférica;
► Melhora a função intestinal;
► Melhora a resposta imunológica;
► Melhora a qualidade do sono;
► Ampliação do contato social;
► Correlações favoráveis com redução  
 do tabagismo e abuso de álcool e  
 drogas;
► Diminuição da ansiedade, do  
 estresse, melhora do estado de  
 humor e da autoestima; entre outros.

A pessoa que deixa de ser sedentária diminui 
em 40% o risco de morte por doenças 
cardiovasculares e, associada a uma dieta 
adequada, é capaz de reduzir em 58% 
o risco de progressão do diabetes tipo II, 
demonstrando que uma pequena mudança 
no comportamento pode provocar grande 
melhora na saúde e qualidade de vida.

Recomenda-se que haja sempre uma 
avaliação médica antes de iniciar qualquer 

prática de atividade física. A prática do 
exercício deve ser de fácil realização e não 
provocar lesões. Deve ser de baixo impacto 
e ocorrer em intensidade moderada, uma 
vez que a pessoa idosa, geralmente, não 
apresenta condicionamento físico e pode 
ter limitações músculo-esqueléticas.

Sugere-se a prática de 30 minutos de 
atividade física regular (ao menos três vezes 
por semana) levando-se em consideração 
aspectos como: prazer em estar realizando 
esta ou aquela atividade, suas necessidades 
físicas, suas características sociais, 
psicológicas e físicas. 

As atividades mais comuns envolvem: 
caminhada, ciclismo ou o simples pedalar da 
bicicleta, natação, hidroginástica, dança, 
ioga, Tai Chi Chuan, entre outras.

A caminhada merece maior destaque, 
por ser acessível a todos e não requer 
habilidade especializada ou aprendizagem. 
Recomenda-se andar em locais planos, 
prestando atenção às temperaturas 
extremas (muito elevadas ou muito baixas) 
e umidade muito baixa, nesses casos, ingerir 
maior quantidade de líquidos.

O processo de educação ou reeducação 
do comportamento do idoso para a 
atividade física é um grande desafio, não 
só para ele próprio como para a equipe 
multiprofissional. Porém, quando todos os 
envolvidos na tarefa acreditarem que a 
atividade física é primordial para desacelerar 
ou até mesmo reverter alguns componentes 
do envelhecimento estaremos contribuindo 
para adicionar mais anos à cronologia de 
suas vidas e melhor qualidade de vida aos 
seus anos.

Dra. Mara Cristiane P. Wetter
CRM 85645
marawetter@uol.com.br
São Caetano do Sul
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Moda Miss: Como tomou 
conhecimento do Miss São 
Paulo Infanto Juvenil e o que a 
levou a participar do concurso?
Assisti a uma reportagem na 
Rede Record de Televisão 
falando sobre concursos de 
miss infantil. Nela dizia ainda 
que naquele ano (2011) 
haveria concurso para Miss São 
Paulo e Miss Brasil, então, eu e 
minha mãe pesquisamos sobre 
o assunto na Internet, achamos 
o site e fizemos a inscrição. 

Moda Miss: Qual a sensação de 
ser classificada para a etapa 
da final estadual do concurso?
Extasiante. Fiquei muito feliz, 
pois sabia que era mais uma 
oportunidade para desfilar e 
disputar o titulo de Miss São 
Paulo. 

Moda Miss: Na final, qual foi a 
sua colocação? 
Fui eleita a 1º Princesa do 
Estado de São Paulo Infanto 
Juvenil, na categoria infanto 
juvenil.

Moda Miss: O que isso 
representou para você?
Para mim foi um dia maravilhoso 
e estar entre as finalistas 
foi emocionante. Este foi o 
primeiro de muitos concursos 
que pretendo participar e sei 
que esta experiência vai me 
auxiliar muito nas próximas 
competições.

1ª Princesa Infanto Juvenil do Estado de São Paulo 2011

Daniela Martins da Rocha
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Miss Fotogenia Infanto Juvenil  
do Estado de São Paulo 2011

Gabriela Sousa Bezerra
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Samyra Sichelli
Miss Simpatia Mirim
do Estado de São Paulo 2011
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disputou pela categoria mirim e recebeu o título 
de 1ª Princesa do Estado de São Paulo 2011.

Lorena Maísa Rosin

Candidatas de São Caetano do 
Sul foram destaque na final 
do Miss Estado de São Paulo 
Infanto Juvenil 2011

M
ISS



Lorena veste:
Mundo da Lua

Make up:
Bê Cabelereiros
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disputou pela categoria infantil e recebeu o título 
de Miss Fotogenia do Estado de São Paulo 2011.

Anna Gabriela Nogueira da Silva
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Janaina Barros
Natural de São Bernardo do Campo, Janaína Barros iniciou 
sua carreira aos seis anos de idade participando de desfiles, 
peças teatrais, comerciais, entre outros eventos, até fazer 
parte do Programa Show de Calouros do SBT, experiência 
esta que a despontou para o mundo da música. De lá pra 
cá ficou entre as finalistas do concurso Country Star, da TV 
Bandeirantes e hoje, aos 24 anos, trabalha como cantora, 
atriz, apresentadora e, muito em breve, estará formada 
em jornalismo. Confira sua trajetória de sucesso.

Moda Miss: Como você se define?
Sou uma mulher realista e guerreira, 
que foca nos seus objetivos sempre. 
Como cantora adoro fazer as 
pessoas se divertirem em minhas 
apresentações, tanto na TV como 
nos palcos, e no dia-a-dia, sou uma 
pessoa que ama sua família e que 
faz de tudo para agradá-los.

Moda Miss: Quantos CDs você lançou 
em sua carreira?
Lancei dois álbuns ate agora; o 
primeiro foi “Trem Bão”, onde eu pude 
dedicar canções aos caminhoneiros 
e comitivas, além de uma faixa 
especial composta por mim para 
Taty, uma grande companheira 
que já não está mais entre nós. Já 
o segundo “Saí daqui”, tem vários 
ritmos musicais misturados como o 
sertanejo universitário e que conta, 
ainda, com a regravação da música 
‘Quem vai mandar no mundo é as 
muié’, de Teodoro e Sampaio.
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Moda Miss: Você participou do Country Star, 
da Band. Como isso aconteceu e qual a 
experiência que te trouxe?
Foi a maior loucura. Eu costumo dizer que 
eu estava no lugar certo e na hora certa, 
afinal o Brasil é rico em mulheres lindas e que 
mandam muito bem no sertanejo. Apesar 
de não ter ganho, fui convidada para 
participar de uma seleção para um novo 
programa sertanejo na casa, o Astros do 
Rodeio. Graças a Deus eu já tinha alguma 
experiência na área e me saí muito bem no 
teste, conseguindo a apresentação.

Moda Miss: Como é a Janaína apresentadora?
Adoro apresentar. Antes de começar a 
cursar a faculdade de jornalismo, já estava 
familiarizada com a área fazendo reportagens 
para o mundo do entretenimento; tive vários 
programas independentes e hoje estou 
aprendendo também sobre uma parte do 
universo jornalístico que me interessa muito, 
que é a informação séria para quem precisa.

Moda Miss: Atualmente você está trabalhando 
na TV Record em qual segmento?
Faço parte da produção do Jornal da Record, 
apresentado por Celso Freitas e Ana Paula 
Padrão. Minha meta é que essa experiência 
me proporcione num futuro próximo, uma 
vaga de reportagem ou de apresentadora 
em algum programa da casa. Quem sabe...

Moda Miss: Com toda a sua experiência, 
qual o seu conselho para as meninas que 
querem seguir a carreira de cantora? 
É um caminho que você precisa gostar muito. 
A partir daí é necessário sempre ter o pé no 
chão, pois haverá hora que você estará por 
cima e com tudo e aí todos vão te amar, 
como também vai acontecer o contrario. 
O importante é nunca desistir diante de um 
obstáculo e que busquem, assim como eu, 
apoio na família, pois serão eles que estarão 
ao seu lado nos bons e maus momentos de 
sua trajetória. 

Eu costumo dizer que 
eu estava no lugar 

certo e na hora certa, 
afinal o Brasil é rico 
em mulheres lindas 

e que mandam muito 
bem no sertanejo.

“

“
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Fotos: Regina Torchia
Make up: Taís Mello

Fotos: Regina Torchia
Make up: Taís Mello

Jhenifer Sborchia

Amanda Monize Avanço
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Fotos: Piccolo&Inamine
Make up: Taís Mello

ENSAIO FOTOGRÁFICO
INFANTIL

ENSAIO FOTOGRÁFICO
INTERNACIONAL

Fotos: Regina Torchia
Make up: Taís Mello

Laísa Fernandes Filetti

Ana Beatriz Oliveira da Silva



Isabella Arten Garcia

Laura Ferreira Paulo
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Fotos: Piccolo&Inamine
Make up: Ivete Pina

Fotos: Piccolo&Inamine
Make up: Taís Mello
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A IRM Produções Artísticas está precisando de 
modelos masculino e feminino para trabalhos no 
exterior com idade entre 18 e 25 anos. 

 Masculino:  altura acima de 1,78m
 Feminino:  altura acima de 1,72m
  quadril no máximo até 90cm

Enviar foto e curriculum para ivescs@hotmail.com 
ou ligar para (11) 4421-8507, das 14 às 18 horas.

Trabalho para modelos



Moda Miss: Você já fez algum trabalho comercial?
Quando pequena fiz um comercial para a “Farinha 
Dona Benta” e participava bastante de testes para 
comerciais. Depois, dei uma pausa nos trabalhos e 
me concentrei nos estudos e outros cursos.

Moda Miss: Qual o momento mais marcante que 
teve como candidata do Miss São Paulo Infanto 
Juvenil?
Todo o processo foi muito marcante. Da escolha da 
roupa na seletiva aos momentos de tensão na hora 
da premiação, tudo foi uma sensação inexplicável. 
Posso dizer que a experiência foi especial e 
inesquecível, assim como entrar no palco e ser 
avaliada por jurados competentes.

Moda Miss: Apesar de não ter se classificado, quais 
os seus planos daqui pra frente?
Tentar novamente. Vou treinar e me esforçar mais 
este ano para tentar alcançar a tão sonhada 
e desejada coroa de Miss. Além disso, vou dar 
continuidade aos meus estudos e, nas horas livres, 
vou assistir filmes e passear com a família e amigos. 
Tenho certeza que 2012 será um ano de conquistas.

Ingridy de Carli Pinheiro
Cidade: São Roque
15 anos, 44kg, 1.50m, olhos azuis, cabelo loiro escuro.

Make up:
Bê Cabelereiros
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Moda Miss: Como você descobriu o 
Miss São Paulo Infanto Juvenil?
Através do site, após muito tempo 
procurando agências e concursos. 
Depois de me certificar da seriedade 
e credibilidade do mesmo, eu resolvi 
participar.

Moda Miss: E o quê te motivou a 
participar do Concurso em 2012? 
Acreditar que a realização de um 
sonho antigo possa virar realidade. 
Fiquei muito triste por só ter descoberto 
o Miss São Paulo Infanto Juvenil no final 
do ano passado, quando as seletivas 
já tinham encerrado. 

Moda Miss: Já está preparada para a 
seletiva? Acha que vai conseguir se 
classificar?
Cada dia que passa a é uma nova 
expectativa. Estou preparada sim, 
acho que na vida nada acontece por 
acaso, tudo tem um propósito. Só de 
participar já será uma grande honra, 
mas sei que existem muitas meninas 
bonitas e simpáticas que possuem 
grande chance de ser classificada 
também, mas espero conseguir. Por 
enquanto vou deixar nas mãos de 
Deus e o que ele decidir tenho certeza 
que será o melhor para mim.

Moda Miss: Você gosta de fotografar, 
estar nas passarelas? Por quê?
Amo ser fotografada e desfilar e é 
uma sensação inexplicável; sinto-me 
realizada quando faço o que gosto e 
fico extremamente à vontade; é algo 
profundo que me deixa interagir neste 
meio tão maravilhoso.

Andriele Mendes da Silva
Cidade: Mogi das Cruzes 
14 anos, 57kg, 1.73m, olhos e cabelos castanhos.
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 Participar de um con-
curso de beleza é uma ex-
periência única na vida de 
muitas meninas. Saber en-
frentar concorrentes, fazer 
novas amizades, ganhar 
desenvoltura de palco e, 
principalmente, lidar com 
resultados negativos, são 
lições valiosas para o dia-
a-dia de quem almeja 
seguir carreira artística, afi-
nal, toda essa experiência 
poderá abrir muitas portas 
para as candidatas e pro-
jetá-las para o mercado de  
trabalho.

 E foi pensando nisso que 
Ivete Pina e Manoel Garcia, 
da IRM Produções Artísticas, 
registraram e oficializaram 
o concurso Miss  São Paulo 
Intanto Juvenil, para tornar 
possível o sonho de mui-
tas garotas. Com profissio-
nalismo e muita seriedade, 
anualmente, são eleitas as 
vencedoras de quatro ca-
tegorias divididas por idade 
de 4 a 17 anos, que, poste-
riormente, participarão do 
Miss Brasil USA.

Para saber mais sobre o concurso  
e se inscrever para as seletivas de 2012, 

basta acessar o site

www.misssaopauloinfantojuvenil.com.br

Esperamos por vocês!


