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Fashion
Ensaios exclusivos com  
Patrícia Barros e Lóris Kraemerh

Ricardo Almeida, o estilista dos homens 
mais importantes e elegantes do Brasil

Entrevista

Taipú de Fora – Bahia | Rio Quente – Goiás
Lago di Como – Itália | Bariloche – Argentina

Viagem

Vacheron Constantin | Bottega Veneta | Kawasaki | Lexus | Audi TT RS 
Parque do Ibirapuera | BMW Jazz Festival | Flip 2012 | e muito mais
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Cacá Fernandes
Publisher – Editor

A S.A.X. mais fashion

A 
S.A.X. Magazine #24 é provavelmente a edição mais fashion da revista 
que nossa equipe já produziu; a moda e suas influências, de uma forma 
ou de outra, estão por todos os lados. 

Começando pela entrevista com o mais célebre estilista brasileiro 
de moda masculina, Ricardo Almeida, que transformou nossa seção 
CultPeople em FashionPeople. Nela Ricardo conta ao editor Edgard 

Reymann tudo sobre sua carreira e seus próximos passos no mundo da moda. 
As tops Patrícia Barros e Loris Kraemerh arrasam em dois ensaios fotográficos, 

que marcam a estreia da dupla de stylists Diogo Brasiliano e Isabela Esteves na S.A.X.. O 
ensaio GloryBox (pág. 42) foi clicado por Piero Dávila e o ensaio Loris Pop (pág. 54) por 
André Salcedo que também estreiam por aqui. As dicas do SAXshop e a matéria sobre a 
Bottega Venetta completam essa edição mais fashion do que nunca. 

Trazemos também uma matéria especial sobre a história do Parque do Ibirapuera, 
que por uma agradável coincidência abriga hoje a maior semana de moda do país, o 
SPFW (São Paulo Fashion Week). Os projetos iniciais desse símbolo paulistano, mostram 
como a cidade deve ser pensada urbanísticamente e socialmente. 

Taipú de Fora, ao sul da Bahia, é o nosso destino de maior destaque no Time Off, 
que também traz matérias sobre Bariloche, na Argentina e o Lago di Como, na Itália. Hotéis 
incríveis no Rio Quente, Goias, Piraí, Rio de Janeiro e o primeiro hotel da Coleção Oetker na 
África, o luxuoso Palais Namaskar em Marrakech. Além de muitos restaurantes, vinhos e 
outras bebidas para você poder relaxar no seu TimeOff. Relaxe e aproveite!
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BMW 
JAZZ 
Festival
Os destaques das três noites
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Por Edgard Reymann

Longa vida ao Jazz
O segundo BMW Jazz Festival respondeu com firmeza àqueles que  
não acreditam mais no gênero: sim, o jazz está mais vivo do que nunca

S
e de início, as atrações do BMW Jazz Festival não 
empolgavam, a não ser pelas presenças do return to 
Forever e, vá lá, dos Famous Flames Maceo Parker, Pee 
Wee ellis e Fred Wesley, quem apostou no festival acabou 
se surpreendendo com a excelente qualidade e com o alto 
teor jazzístico puro do festival. desta vez, praticamente a 
única exceção que não fez tanto jus ao termo “jazz” foi 
a presença do brasileiro toninho Ferragutti – e mesmo 

assim este fez um show digno e atraente. 
se comparado com a versão do ano passado, pode-se dizer 

que foi melhor. e, de quebra deu uma sonora resposta àqueles 
que vivem dizendo que o jazz está morto. não, definitivamente, 
está vivíssimo, gozando de excelente saúde e retomando o gênero 
a partir do bebop, o que é uma ótima notícia. em todas as noites, 
vertentes derivadas do bebop, do jazz com altas doses de improviso 

e complexidade ressoaram dentro do via Funchal, em são Paulo. e 
o que é melhor, na maioria das vezes por artistas jovens. e assim a 
primeira noite começou, com a entrada de ambrose akinmusire. o 
jovem trompetista californiano mal completou 30 anos e tem apenas 
dois discos solo. a base de seu show foi o mais recente, When the 
Heart emerges Glistening, do ano passado.

a noite prosseguiu ao som do alegre e contagiante acordeon de 
toninho Ferragutti para terminar com a apresentação de stanley clarke, 
chick corea e lenny White. o trio que foi a espinha dorsal do return to 
Forever fez uma apresentação sublime: dos acordes intrincados de corea 
ao piano, ao toque quase percussivo do contrabaixo acústico de clarke, 
coisa que pouquíssimos sabem fazer, passando pela elegância e firmeza 
de White na bateria, o trio reviveu os clássicos do grupo, que, por sinal, 
retomou a estrada no ano passado em turnê mundial adicionando o 
violino de Jean-luc Ponty e Frank Gambale. 
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Chick Corea, Stanley Clarke e Lenny White
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a segunda noite foi a mais, digamos, balançante, mas o jazz mais 
puro dos irmãos clayton abriu os trabalhos. na estrada há mais de trinta 
anos, o baixista John e o saxofonista Jeff clayton vieram em tradicional 
formato quinteto e executaram suas preciosidades, com uma elegância 
que reverencia a influência de count Basie, já que ambos começaram 
tocando na orquestra do mago.

a segunda atração foi trombone shorty, jovem talento de new 
orleans. nascido em 1986, shorty aprendeu a tocar vários instrumentos, 
e fez questão de mostrar que sabe bem todos durante a apresentação. 
além do trombone, “brincou” na bateria e no trompete, o mesmo 
acontecendo com outros integrantes. o artista chacoalhou o público 
com um funk poderoso e alto. Ficou “difícil” para o principal da noite, 
Maceo Parker, manter o clima com sua soul music marcadamente anos 
1960. acompanhado de Pee Wee ellis e Fred Wesley, eles repetiram as 
grooves dos tempos em que acompanhavam o lendário James Brown. 
Mais lento que o funk de shorty, alguns incultos não entenderam a fineza 
e raridade do momento e abandonaram a casa. azar deles: no final, a 
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banda mostrou que também podia pesar a mão e a noite terminou num 
delicioso baile funk como se estivéssemos nos bailes da toco nos anos 70. 

a última noite não fez concessões a outros estilos que não o jazz. 
começou com a modernidade harmônica de darcy James argue’s secret 
society, passando o bastão com propriedade para o projeto ninety Miles, 
que mistura música e artistas cubanos e americanos, como christian 
scott, david sanchez e stefon Harris, rember duharte e Harold lópez-
nussa, numa salada refinada que vai do hard bop ao hip hop regado ao 
molho de salsa, mas sem nenhum resquício da “latin jazz”.

Para fechar, charles lloyd, o artista mais velho do festival, 
veio com seu quarteto, fazendo um show mais tradicional, mas com a 
personalidade de quem trabalhou com grandes astros como ornette 
coleman, chico Hamilton e cannonball adderley. apesar de cansada, a 
plateia deliciou-se com um artista que variou de estilos como se estivesse 
trocando de camisa. assim terminou um festival de jazz memorável, 
que trouxe novos talentos e grandes estrelas, todas totalmente 
comprometidas com o melhor do jazz. 

Ninety Miles

Ambrose Akinmusire

Maceo ParkerClayton Brothers
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charles lloyd é um 
músico de background 
fantástico. Já percorreu 
todas as fases e estilos 
do jazz desde o início 
da carreira, há mais 

de cinquenta anos. esse cd duplo, do ano 
passado, traz um concerto em atenas 
com a legendária contralto grega Maria 
Farntouri como convidada. experimental, 
mistura jazz com sonoridades clássicas e 
da tradição grega. dos deuses.
Charles Lloyd – Athens Concert (2011) – ECM

lançado há poucos 
meses, um ótimo disco 
de chick corea mostra 
o pianista em suas 
incursões pela música 
clássica, um concerto 

para quinteto de jazz e orquestra de câmara, 
chamado the continents. Mas o return to 
Forever voltou o ano passado e lançou um 
disco da turnê mundial que também merece 
ser ouvido. além da espinha dorsal que se 
apresentou por aqui, traz também Frank 
Gambale e Jean-luc Ponty. Para relembrar os 
velhos tempos.
Return to Forever – The Mothership Returns 
(2012) – Eagle Rock Entertainment
Chick Corea – The Continents (2012) - Universal

trombone shorty tem 
apenas dois discos 
lançados. Backatown 
(2010) e For true, 
do ano passado. 
Mas ficamos com o 

primeiro, que tem alguns dos sucessos 
tocados no show, como a faixa-título e 
suburbia, que abriu e incendiou a plateia. 
não é um disco de sutilezas, mas perfeito 
para quem quer chacoalhar o esqueleto. 
Trombone Shorty – Backatown (2010) – Verve

When the Heart... 
comprova o talento do 
trumpetista, honrando 
a linhagem iniciada 
por louis armstrong 
e que tem nomes 

como Miles davis e dizzie Gillespie. não 
é fácil envergar um instrumento soprado 
por tantos gênios na história. aqui ele 
alterna baladas, free jazz e funk com muito 
entusiasmo e personalidade na liderança de 
sua banda. Uma ótima surpresa.
Ambrose Akinmusire – When the Heart 
Emerges Glistening (2011) – Blue Note (EMI)

comandando um 
quinteto que já dura 
mais de uma década, os 
irmãos clayton forjam 
um jazz elegante. este 
disco lembra as grandes 

obras calcadas no bop, com uma seção 
rítmica incandescente, mas muito suingada, 
embasando os voos solos de sax de Jeff 
clayton. este, em especial, é dedicado a 
vários irmãos do jazz, como nat e cannonball 
adderley e os irmãos thad, Hank e elvin Jones, 
notórios expoentes do gênero.
The Clayton Brothers Quintet – Brother to 
Brother (2008) – ArtistShare

a sociedade nem 
tão secreta de darcy 
James é adepta do 
modern jazz, uma big 
band com sonoridade 
refinada e composta 

por músicos jovens e veteranos. seu som 
remete às experiências dos band leaders 
mais radicais do jazz, como Gil evans e 
Bob Brookmeyer, por exemplo, em que o 
timbre naturalmente tradicional das big 
bands contrastam com experimentações 
futurísticas e por ora um tanto assustadoras, 
como sugere o nome do disco. É jazz 
rompendo limites.
Darcy James Argue’s Secret Society – 
Infernal Machines (2009) – New Amsterdam

a parceria rendeu um 
disco surpreendente. 
não é fácil misturar jazz 
com ritmos latinos sem 
deixar a impressão de 
que se está jazzificando 

a salsa. não. Felizmente este não é o caso. 
o encontro do vibrafonista Harris, do 
trumpetista scott e do saxofonista 
sánchez com os cubanos rember duharte 
e lópez-nussa é basicamente um disco 
de hard bop em que a latinidade surge 
para deixar a execução mais inflamável 
ainda. Jovens talentos a serviço do jazz e 
suas possibilidades.
Stefon Harris, David Sanchez e Christian 
Scott - Ninety Miles (2011) – Concord

ao contrário do que 
muitos imaginam, Maceo 
Parker começou sua 
carreira com ray charles, 
e não com James Brown. 
neste álbum duplo, ele 

homenageia seu primeiro mestre no primeiro 
disco, acompanhado de banda de metais e 
inclusive cantando em algumas faixas – coisa 
que ele fez também no show. no segundo 
disco, temos o Maceo da fase Brown, aquela 
sonzeira do “cara” que fez o godfather do soul 
criar a expressão “take it to bridge, Maceo”. o 
resto é história. 
Maceo Parker – Roots and Grooves (2008) 
– Heads Up

toninho Ferragutti é o 
“sanfoneiro” da maioria 
dos discos brasileiros 
da atualidade, seja 
de Gilberto Gil ou 
da eclética Monica 

salmaso. este disco foi aclamado como 
um dos melhores de 2006 pela crítica. sua 
participação no BMW Jazz Festival coloca 
o artista em contato com um público 
mais diversificado e aberto ao seu estilo. 
o disco feito em parceria com o gaúcho 
Bebê Kramer é uma agradável surpresa, 
em que ritmos brasileiros como o choro e 
o forró recebem um toque jazzístico. Mas 
é som bem Brasil.
Toninho Ferragutti e Bebê Kramer – Como 
Manda o Figurino (2011) – Borandá

música

Acelere seus conhecimentos – BMW Jazz Festival
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não espere neste disco a neneh 
cherry pop, que fez sucesso com os 
discos raw like sushi e que ganhou o 
mundo com 7 seconds, do disco Men, 
uma parceria perfeita com Youssou 
n’dour. Há mais de uma década, ela vem 
se dedicando a projetos menos voltados 
para as massas. e continua nessa toada 
na nova parceria, com o trio escandinavo 
the thing. em sua maturidade artística, neneh se volta para as raízes 
paternas, mas com um pézinho no pop e outro no rock. o repertório inclui 
uma música da banda de punk the stooges, dirt. accordion é do rapper 
MF doom. Mas o que impressiona mesmo é o tratamento jazzístico da 
maioria das faixas, barulhento e apocalíptico a ponto de tornar qualquer 
canção irreconhecível. a voz de neneh passeia, surfa, explode, e se impõe 
no meio dessa interessante sonoridade. se este é o ano que o mundo 
chegará ao fim, the cherry thing é ótimo candidato a trilha sonora. 
The Cherry Thing
Neneh Cherry and The Thing
Smalltown Supersound

Muitos são os críticos que 
torcem o nariz para o que caetano 
veloso produz hoje em dia. dizem 
que nada se compara com o que ele 
produziu nos anos 1960/70. ao se ouvir 
transa, lançado em 1972, e relançado 
agora em vinil e cd, com excelente 
remasterização, há que se dar um pouco 
de razão para as saudosas “viúvas” de 
caê. Gravado num teatro londrino, na época em que estava exilado pela 
ditadura brasileira, transa é um contraponto ao formato pop da maioria 
de seus discos. transa traz um caetano diferenciado, nada preso às 
convenções, especialmente em relação à duração das músicas, canções 
em inglês e em português, e priorizando o acústico e a percussão. o 
disco teve arranjos de Jards Macalé e participação especial de Gal costa 
em You don’t Know Me. Um disco memorável, que mostra uma faceta 
pouco conhecida de caetano aos ouvidos mais jovens.
Transa
Caetano Veloso
Universal

música

Cereja do bolo A melhor transa
de Caetano

Melody Gardot é um caso espetacular de 
superação pessoal. depois de sofrer um acidente que 
a fez ter de reaprender a andar, mesmo assim apoiada 
em bengala, e ultra-sensibilidade à luz e ao som, 
ela vem aproveitando ao máximo essa “limitação” 
transformando-a em arte. seu terceiro disco, ao 
contrário dos anteriores, fica longe das baladas, do blues, 
e com os pés fincados nas culturas brasileira, portuguesa 

e marroquina, com as quais tomou contato nos últimos 
anos. o tom do disco é “global” no conceito, mas passa 
longe da world music. as influências se apresentam em 
cada faixa a seu modo, o que nos leva a uma bela viagem 
pelo universo da Melody, que também é um pouco nosso.
The Absence
Melody Gardot
Universal

espécie de “trilha sonora” do documentário que Martin scorsese 
fez sobre o ex-beatle, o disco traz a arte de Harrison na sua total intimidade. 
são takes iniciais, demos de músicas que se tornariam sucesso mundial, 
como My sweet lord, all things Must Pass e uma parceria sua com Bob 
dylan, i’d Have You any time entre outras pérolas. Harrison tinha tanto 
voz rasgada e mais afinada que a de lennon como a suavidade do canto de 
Mccartney. e era muito criativo – são dele While My Guitar Gently Weeps, 
something, Here comes the sun, por exemplo. Mas ele era mais tranquilo – 
e mais espiritualizado – que a dupla. 
não à toa, construiu uma sólida 
carreira solo. Para um fã dos Beatles 
– ou seja, quase todo mundo – esse 
disco nos coloca em contato mais 
profundo com o saudoso George.
Early Takes Vol.1
George Harrison
Universal

Falecida em janeiro deste ano, etta foi uma das mais provocativas 
cantoras de r&B dos anos 1960. Felizmente, essa compilação traz o 
melhor dessa fase, quando ela alcançou nada menos do que 30 hits nas 
paradas, um feito para uma artista de seu gênero. at last, i Just Want to 
Make love to You ou You can leave Your Hat on, que fez muito sucesso 
na década passada na voz de Joe cocker, são alguns dos exemplos. nos 
anos 70, ela fez uma rápida passagem pelo são Paulo/Montreux Jazz 
Festival, incendiando a plateia com sua versão de Miss You, dos stones. 
no disco, há ainda sua versão blueseira 
de light My Fire, dos doors, feita em 
2000. Pode-se dizer que etta James foi 
a mãe (ou avó) de todas as cantoras 
black desbocadas de hoje.
At Last The Best of Etta James
Etta James
Universal

Melody imortal

My sweet George A mãe do JAZZ
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Literatura

Por Cacá Fernandes

A festa do papel
Americanos, espanhóis e ingleses são as principais estrelas da Festa 
Literária Internacional de Paraty

A 
o lonGo dos seUs 10 anos, a FliP (Festa literária 
internacional de Paraty) se consolidou como um dos 
principais festivais literários do mundo. nos cinco dias 
de FliP, realizam-se cerca de 200 eventos, entre debates, 
shows, exposições, oficinas, etc. 

conhecida não só pela qualidade dos autores convidados, mas 

também pelo entusiasmo do público, a festa vem atraindo os grandes 
nomes da literatura mundial e este ano uma dupla de americanos e 
outra de espanhóis são os grandes destaques, além do escritor inglês ian 
Mcewan, autor de reparação, romance que deu origem ao filme desejo 
e reparação, sucesso de Joe Wright em 2011 lançando o seu novo livro 
serena e da homenagem à carlos drummond de andrade.

combinando o relato histórico e a criação literária em seus 
livros, o premiado escritor espanhol Javier cercas faz da retrospectiva 
uma forma de interpelar o momento atual e levanta questões que outros 
gostariam de esquecer. a capacidade de estabelecer conexões críticas 
com o passado, sem eliminar a medida de estranheza que o diferencia 
do presente, confere força a obras como soldados de salamina (2001) 
seu maior sucesso até agora. traduzido em mais de 20 países, é também 
professor de literatura e colaborador regular do el País. veio à Flip para 
lançar sua obra mais recente, anatomia de um instante (2010), trata do 
golpe de estado fracassado de 1981, na espanha.

Anatomia de um Instante 
Javier Cercas
436 pág.
Biblioteca Azul

Javier Cercas
nascido em 1948 na inglaterra, ian Mcewan iniciou sua trajetória 

literária em 1975 com a publicação do volume de contos First love, last rites. 
a combinação original entre narração irônica e enredos sombrios de seus 
primeiros livros, como o Jardim de cimento (1978), logo chamou a atenção 
da crítica. Ganhador do Whitbread novel award por the child in time (1987) e 
do Man Booker Prize por amsterdam (1998), Mcewan experimentou enorme 
sucesso mundial com a publicação de reparação (2001), cuja adaptação para 
o cinema teve sete indicações ao oscar. ao longo da última década, Mcewan 
publicou uma série de romances que continuaram a expandir seu prestígio, 
como sábado (2005) e solar (2010). seu mais recente livro serena (2012) 
tem lançamento mundial no Brasil e mistura uma jovem do serviço secreto 
britânico, o Mi5, com um jovem escritor num período bastante violento da 
história da inglaterra, com o ira em plena atividade.

Serena
Ian McEwan
384 pág.
Companhia das Letras

Ian McEwan
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Franzen já foi entrevistado aqui na s.a.X. e mostrou porque 
é talvez o escritor americano mais importante da atualidade. a 
publicação de as correções (2001), pelo qual recebeu o national Book 
award, foi seguida por uma combinação rara de consagração crítica 
e sucesso comercial. nove anos se passaram até o lançamento de 
liberdade (2010), cuja repercussão extrapolou todas as medidas usuais. 
Mesclando introspecção psicológica com a dramatização de impasses 
culturais mais amplos, Franzen consolidou-se como um intérprete 
incisivo dos dilemas da sociedade atual.

Liberdade 
Jonathan Franzen
608 pág.
Companhia das Letras

enrique vila-Matas já publicou 33 livros em mais de 30 países 
e tornou-se um dos grandes nomes da literatura contemporânea. com 
uma ficção metalinguística, capaz de costurar referências constantes 
à literatura e sua história, vila-Matas revela-se um narrador talentoso 
e um observador bem humorado dos absurdos humanos. considerado 
“escritor de escritores” o autor não deixa de ser apreciado por um público 
mais amplo, recebeu os prêmios rómulo Gallegos e cidade de Barcelona 
por seu romance a viagem vertical (2001), ao passo que Bartleby & 
companhia (2003) foi consagrado na França com o prêmio Médicis. em 
seu novo livro, ar de dylan, lançado este ano no Brasil, parte do enredo 
transcorre no Mercado Municipal de são Paulo.

Ar de Dylan
Enrique Vila-Matas
320 pág.
Cosac Naify

Um ímpeto experimental e reflexivo combina-se com um talento 
nato de contadora de histórias na obra da americana Jennifer egan. o 
arrojo da composição, que exprime um domínio meticuloso da forma, é 
acompanhado pela força imaginativa dos enredos, situações e personagens. 
a qualidade do resultado é atestada pelo entusiasmo da recepção crítica 
à obra da escritora, em particular a seu romance mais recente, a visita 
cruel do tempo (2010), ganhador de dois dos mais importantes prêmios 
literários americanos, o Pulitzer e o national Book critics circle. com suas 
várias histórias entrecruzadas, a obra foge às definições usuais do romance 
e do livro de contos. além de ficção, egan escreve textos de jornalismo e é 
uma colaboradora regular do new York times. no Brasil está lançando o 
torreão, livro anterior ao seu sucesso em 2010.

O Torreão 
Jennifer Egan
240 pág.
Intrínseca

Jonathan Franzen

Enrique Vila-Matas

Jennifer Egan
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este é o sétimo volume de uma série iniciada nos anos 1980 por Gilbert 
shelton, e só foi lançada nos estados Unidos em 2010. Mas isso não quer dizer que 
é preciso ler os anteriores para entender o Último show, que relata as desventuras 
da banda not Quite dead. a história é bem simples, maniqueísta e escrachada, do 
formato que deu fama a shelton com seus fabulosos Freak Brothers, nos anos 60. 
aqui, a intelligentsia de uma nação poderosa quer subverter a cultura de um distante 
país em que as pessoas só podem andar na rua com um pacote envolvendo a cabeça. 
a fórmula para desestabilizar aquela ditadura é usar o “soft power”: levar uma banda 
furreca qualquer para uma turnê pelo país. os escolhidos são o not Quite dead. ainda 
que o roteiro seja mera repetição de tudo o que se publicou na época da contracultura 

americana, a ideia acaba valendo. afinal, essa sátira detona 
com uma das coisas mais anacrônicas e entediantes que 
ainda persistem no mundo: o fundamentalismo islâmico. 

Not Quite Dead, O Último Show
Gilbert Shelton e PIC
48 pág. – Conrad 

O show tem que continuar

Uma das obras mais influentes dos anos 1980, o incal é o ápice da 
cultura de ficção científica nos quadrinhos. Parceria entre Jean “Moebius” 
Giraud e o escritor e cineasta alejandro Jodorowsky, sua história gira em 
torno do incal, um poderoso cristal claríssimo, disputado por alienígenas, 
governantes, rebeldes e por uma seita que adora um outro incal, só que 
negro. a junção dos dois cristais pode dar poderes sobrenaturais a quem os 
possuir. só que isso sempre “quase acontece”, o que gera tensão suficiente 
para manter a atenção do leitor.

Genial e poderosa, mesmo, foi a parceria que resultou no incal. Jean 
Giraud ficou conhecido internacionalmente quando adotou o pseudônimo de 
Moebius e passou a se dedicar às HQs de ficção científica. antes, já havia feito 
sucesso com um faroeste chamado tenente Blueberry. nos anos 70, fundou com 
dionnet, Philippe druillet e outros, a Humanoïdes associés, responsável pela 
seminal revista Métal Hurlant. seus desenhos impressionavam, mas as histórias 
nem tanto. eis que surge a parceria com o chileno Jodorowsky que resultou 
numa obra-prima, o incal. Fã tanto de tecnologia como dos conhecimentos 
ocultos, ele bolou uma história fantástica, que mistura ambos os conceitos.

não se assuste ao ler sobre corpo físico, mental, 
emocional e espiritual num quadrinho e no próximo deparar 
com neologismos tecnológicos. Jodorowsky e suas elucubrações, 
assim como as alegorias fantásticas de Moebius são a síntese 
de uma época em que tecnologia, ocultismo e Guerra Fria 
dominavam “corações e mentes”. a obra, só agora lançada no 
Brasil, junta os seis volumes originais num tomo só e é primorosa.

Incal
Moebius e Alejandro Jodorowsky
308 pág. – Devir 

Cristal encantador

26

19-30 - cultpicks.indd   26 27/07/2012   13:25:34



GS-Legend_230x300_maio_saxmagazine   1 19/04/12   12:59



cinema

Sucesso intocável de um filme francês impecável 

A caótica Nova York de  
David Cronenberg e Don DeLillo

INTOCÁVEIS (UNTOUCHABLE - França)
Direção e Roteiro: Eric Toledano e Olivier Nakache 
2012 | color | 112 min. | Ficção | Classificação: 12 anos

Um dos maiores sucessos da história do cinema Francês, o 
quarto filme da dupla de diretores eric toledano e olivier nakache 
é o que pode se considerar um sucesso estrondoso. Fez barulho em 
todos os festivais de que participou, alcançou a incrível marca de 30 
milhões de espectadores na europa e já é o filme francês mais visto 
na itália, alemanha e espanha. o filme é espetacular, e foi o escolhido 
para abrir o Festival varilux de cinema Francês, que começa no dia 14 
de agosto em mais de 30 cidades do Brasil. o filme conta a história 
verídica de Philippe, um rico aristocrata 
que ficou tetraplégico após um acidente 
de paraquedas, precisa de cuidados muito 
especiais e contrata driss, um jovem recém-
saído da prisão para ser uma espécie de 
cuidador... em outras palavras, a pessoa 
menos apropriada para o trabalho. 

Juntos, eles irão misturar vivaldi e a 
banda earth, Wind and Fire, dicção elegante 
e jazz de rua, ternos e calças de moletom... 

dois mundos vão colidir e chegar a 
um acordo para que nasça uma amizade tão 
louca, cômica e forte quanto inesperada, uma 
relação única que irá torná-los… intocáveis. 
Estreia prevista para agosto 

COSMÓPOLIS (França, Canadá, Portugal e Itália)
Direção: David Cronenberg
2012 | color | Ficção | Classificação: 16 anos 

Baseado no livro homônimo de don delillo 
com o ritmo alucinante do diretor david cronenberg, 
e participações de Juliette Binoche, Paul Giamatti, 
samantha Morton e Mathieu amalric, o filme 
cosmópolis provocou grandes expectativas e a crítica 
especializada se dividiu. no filme eric Packer (robert 

Pattinson) é um milionário 
egocêntrico que acordou com 
uma obsessão: cortar o cabelo 
no seu barbeiro localizado do 
outro lado da cidade. Para 
isso, o gênio de ouro das 
finanças terá que atravessar, 
em sua limousine, uma caótica 
nova York que irá revelar uma 
ameaça a seu império a cada 
quilômetro percorrido. ele está 
prestes a viver as 24 horas 
mais decisivas de sua vida
Estreia prevista para setembro
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Por Edgard Reymann

Ricardo Almeida queria correr de moto. Mas sua pista era mesmo 
nas passarelas. S.A.X. conversou com um dos maiores estilistas 
brasileiros da atualidade, e responsável pela elegância da maioria 
dos poderosos e famosos do país

ESTILISTA 

R
icardo almeida está com as baterias 
arriadas. baterias de suas motos, que fique 
claro. Já faz um bom tempo que elas estão 
encostadas em sua garagem, pois seu 
proprietário anda um tanto assoberbado 
com os afazeres que assumiu nos últimos 
anos. Não é fácil ser ricardo almeida hoje. a 
marca, de enorme sucesso, extrapolou a linha 
de roupas sob medida para homens. além de 
ter de dar conta de oito lojas próprias pelo 
brasil, um atelier em são Paulo, uma fábrica 
no bairro paulistano do bom retiro, num 

complexo de atividades que incluem alfaiataria, linha esporte de jeans, 
camisa polo, couro, tricô, e sapatos, arrumou tempo este ano para criar 
uma coleção feminina, lançar tênis de couro masculinos e um chocolate. 
sim, uma linha de chocolates gourmet, artesanais, recheados de frutas 
tropicais típicas brasileiras.

trabalhando 14 horas por dia, atualmente, ricardo almeida 
ainda encontra fôlego para curtir a noite. sim, ele é um dos sócios 
da b4, badalada casa noturna de são Paulo. e pensar que tudo isso 
começou lá nos anos 1970, quando ricardo saiu de casa certo dia, 
em busca de um patrocinador para bancar sua possível carreira de 

motociclista. se a carreira nas pistas não decolou, ele voltou para 
casa com o emprego de representante de vendas de uma confecção. a 
partir daí interessou-se pelo ramo e passou a se dedicar à modelagem. 
o resto é história, que está muito viva inclusive nas novelas, embora 
ele não acompanhe, pois não costuma assistir televisão. mas desde 
explode coração, em 1995, quando vestiu edson celulari e mudou o 
jeito dos executivos brasileiros se vestir, até hoje em avenida brasil, 
vestindo os ternos de cadinho, pândego personagem vivido por 
alexandre borges, o estilista ricardo almeida continua a influenciar 
a moda no país. 

s.a.X. teve o prazer de acompanhá-lo durante uma tarde no 
seu atelier localizado no elegante bairro de Vila Nova conceição. É ali 
que ele recebe seus principais clientes da alfaiataria, segmento que lhe 
deu glórias além de nossas fronteiras. Um pouco tímido, reservado, 
mas vestindo-se de forma bastante descontraída, com jaqueta de 
couro, camiseta e tênis, tudo de fabricação própria, ricardo demonstra 
uma notável autoconfiança e um exemplar senso ético. ricardo faz de 
seu atelier a extensão de suas paixões, não só pela alfaiataria. exímio 
jogador de pebolim, tênis de mesa e sinuca, ele mantém ali no subsolo 
um espaço surpreendente com todas as mesas de jogos, que ele usa 
para relaxar e ampliar seus laços com clientes, muito deles famosos 
como Neymar e o ex-presidente lula. 

CASUAL
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"QueM Me pRocuRA, eSpeRA 
Que AléM de ModA eu dê uMA 
oRientAção de eStilo"

Você começou numa época em que um profissional do seu ramo era chamado de 
alfaiate. Como vê essa profissão e como situa o seu trabalho?
sou um estilista dentro da alfaiataria. o alfaiate tira sua medida e faz a 
sua roupa, mas é diferente porque não faz um estilo. o estilista muda o 
tamanho da gola, da lapela. o alfaiate apenas executa o que o cliente 
pede. Qual o problema aí? É fazer só o que eles pedem. Você já viu algum 
homem mudar? depois de dez anos ele está vestindo a mesma roupa. só 
que ela vai ficando velha, datada. os clientes do alfaiate não deixam eles 
mudar. o homem é difícil, se está acostumado com uma coisa, pede pra 
fazer igual sempre.

E como conseguiu se posicionar como estilista? 
como construí um nome, consigo me posicionar e dizer que uma 
mudança é bem vinda. meu nome é forte, se não fosse eu não estaria 
fazendo paletó de três botões na época em que só se usava jaquetão. 

Se eu peço um jaquetão e você quer me convencer do contrário. O que diria? 
eu posso fazer o jaquetão, mas não como antigamente. Pode ser com um 
transpasse menor, a lapela mais estreita. eu tenho um recurso para fazer 
diferente. e o jaquetão, para ficar bonito, tem que estar o tempo todo 
abotoado. mas o clima brasileiro não é apropriado para o jaquetão. É mais 
para o clima europeu, mais frio. mas se ele quiser mesmo assim, lógico 
que eu faço, só mexo no estilo. 

Nesse caso, entra aí o seu conhecimento? 
sim, mas também a intuição. É muito mais intuição. É como músico. tem 
o que aprende a tocar e outro que praticamente já nasce sabendo. tenho 
um filho de 7 anos que, com 3, já percebia que eu estava de roupa nova e 
dizia se combinava ou não. ele já veio com o chip. (risos)

Há pouco tempo, falou-se abertamente que a profissão de alfaiate está 
acabando. Acredita nisso? 
se ele for criativo, ele pode ir além de alfaiate. se não, continua sendo 
alfaiate mesmo. Não há nada de mal nisso. É como em todas as profissões. 
se você tiver uma formação melhor, mais informação, mais mercado 
você tem. sou muito conhecido na parte da alfaiataria. mas tenho jeans, 
fábrica de tênis, camisa polo, camiseta, tenho muitos produtos que não 
são de alfaiataria. 

É onde tudo começou, não? 
sim, com paletó, calça e camisa. mas também fazia jaqueta e sapatos. 

Acha que os anos 1970, com toda a quebra e ruptura de padrões, influenciou o 
seu trabalho? 
sim, mas naquela época, todo mundo ainda usava terno para trabalhar, era 
difícil até um executivo usar jeans. Nas lojas de roupa masculina, o carro-
chefe era o terno. Fiz uma confecção para atender o homem. mas tinha 
uma coleção para a molecada, mais descontraída. No inicio foi mais para 
a área executiva. mas comecei apostando nos ternos de linho, um tecido 
que ninguém usava. Não era um terno careta, era moderno para a época.

Hoje, você tem outras coleções, para outros momentos do dia-a-dia do seu 
cliente. É possível fazer algo diferente até nessas áreas? 
eu posso dizer que gosto de arroz com feijão, mas procuro sempre fazer 
melhor que o arroz com feijão do vizinho. sempre procuro fazer o melhor 
que puder. esse é o meu princípio. Procuro ser perfeccionista. as polos 
que a gente fez são muito diferentes do que você já vestiu. inclusive das 
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importadas. a gente escolhe tecido, modelagem, cor... montei uma fábrica 
só para fazer meu tênis. ele é super macio, mas tem cara masculina. ele é 
de couro por fora e por dentro. isso te dá muito mais conforto. eu brigo 
para ficar melhor que tudo. Posso errar, claro. É como calça jeans. Você 
pode fazer um tipo de processo de lavagem que altera a modelagem. aí 
você vai dizer que isso também acontece com as grandes marcas. mas na 
minha isso não pode acontecer. ou eu compenso na modelagem, defino 
desde a lavagem até a modelagem final. o meu fornecedor executa como 
eu defino, tenho controle sobre a modelagem.

Esse processo de acerto leva quanto tempo? 
isso pode levar anos.

Então você não vende esse produto? 
ele tem que ter um mínimo aceitável, mas eu nunca estou contente. então, 
vou melhorando. É uma marca que tem meu nome, se eu fizer uma coisa 
ruim, isso vai me causar problemas. a marca que tem o nome da pessoa é 
sempre mais bem cuidada, como a do Giorgio armani por exemplo.

Na questão dos tecidos, continua com os italianos? 
a maior parte dos tecidos, paletó, calça, ainda uso os italianos, que têm 
melhor acabamento e padronagem. 

E os chineses? 
o que acontece hoje? os italianos levam o maquinário para a china e 
produzem quase igual ao que faz na itália, e vendem por um terço do preço. 
Não tenho nada contra, são ótimos tecidos. ralph lauren produz na china, 
a burberry. a china melhorou muito, tem mercado interno forte.

Pensa em levar sua marca para lá? 
Prefiro não ir. Nada contra, mas eu tenho um problema com comida. 
Gosto de tudo simples, nada diferente. Nada muito louco ou diferente. 
(risos) enfim, não moraria lá.

Pode-se falar em moda brasileira além do biquíni?
se você falar em alfaiataria, a gente segue uma tendência mundial. tenho 
minha assinatura, não é o que a maioria faz. Prefiro deixar o homem mais 
jovem, longilíneo... mas não dito moda lá fora. aqui tenho força para 
fazer algo diferenciado.

Ainda aposta no linho? Uma coisa mais brasileira, tropical? 
o linho é muito forte. Na verdade, o linho não é uma coisa brasileira. tem 
o tecido rami, que é grosso. a planta do linho, não temos aqui. Passamos 
uma época em que o linho era a febre, o tecido top. 

Os clientes pedem o linho? 
Às vezes pedem, ou eu sugiro. se é um casamento na praia, sugiro o 
tecido, em vez de lã fria...

Já lhe fizeram pedidos esquisitos? 
Às vezes, mas eu induzo a pessoa a mudar. Vários casamentos as pessoas 
pedem fraque. isso é algo que me deixa constrangido, por vários motivos. 
Primeiro que o fraque é morning dress, roupa para ser usada de dia. 
casamentos de fraque são de dia. outro problema é que os padrinhos 
acabam alugando o fraque. o noivo até pode pedir um fraque, ainda que 
seja uma roupa que ele só vai usar uma vez. mas os padrinhos alugam, e 
aí nem sempre fica bom... Um terno, ele vai usar outras vezes, então acho 
mais interessante o terno. ou mesmo um smoking, que é roupa de festa. 

Costuma orientar?
sim, há pouco tempo eu aconselhei a não fazer fraque. ele foi pesquisar 
e viu que eu estava certo. 

Já pediram jeans no casamento? 
sim, mas fiz um jeans fininho, tipo de camisa, como se fosse alfaiataria. 
Você precisa realizar o sonho da pessoa de um jeito que ela se sinta 
realizada, sem passar por constrangimentos.

Seu clientes acabam se tornando confidentes, não?
Quem me procura, espera que além de moda eu dê uma orientação de 
estilo. se a pessoa confia no meu trabalho, aceita meus conselhos. mas 
não fico em minúcias. 

“Sou Muito conhecido nA 
pARte dA AlfAiAtARiA. MAS 
tenho jeAnS, fábRicA de 
têniS, cAMiSA polo, cAMiSetA, 
tenho MuitoS pRodutoS Que 
não São de AlfAiAtARiA”
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A mulher influencia na decisão do marido? 
sim, a mulher quer sempre mudar, inovar e o homem quer sempre se 
manter o mesmo. Você não pode brigar com o cliente, até porque no 
final das contas é ele que está pagando. (risos) mas a mulher influencia 
bastante. se o homem não tem muita certeza, elas nos ajudam a sugerir 
uma coisa diferente para ele. 

Já brigou com cliente? 
Não, se algum cliente não gostar da roupa, eu devolvo o dinheiro. Às 
vezes o cliente imagina uma coisa, mas aí o resultado é outro. isso 
aconteceu pouquíssimas vezes, mas é sempre um risco. acho melhor 
devolver o dinheiro do que chegar e dizer que a responsabilidade é só 
dele. mas cada caso é um caso. ele pode se arrepender da escolha, e eu 
acabo fazendo outro terno para ele. mas são casos raríssimos.

Faz parte da ética do negócio? 
sim. mas é diferente do alfaiate, porque o alfaiate compra o pano 
específico para o cliente, que geralmente custa caro, e nem sempre pode 
arcar com esse custo sem que isso represente uma perda significativa. 
aí fica complicado o profissional assumir o prejuízo, ainda mais se não 
é culpa dele.

Muitos estudantes vêm chegando ao mundo da moda. Como está 
acompanhando o crescimento do mercado e dos profissionais? 
eu tenho um problema com isso. acho que o estudo no brasil é muito 
complicado. eu mesmo penso um dia montar uma faculdade de moda. o 
que enxergo é que nenhum curso dá preparação para o profissional atuar 
no mercado. ele não tem vivência do dia-a-dia. o único curso que te dá 
isso é o de medicina. Nenhum jornalista sai jornalista da faculdade. Nem 
advogado. sempre falta vivência.

O público jovem consumidor tem o procurado para fazer ternos sob medida? 
sempre atendo jovens, então há muitos que já conhecem meu trabalho. 
alguns me pedem ternos mais largos. aí eu pergunto se ele pretende 
fazer ginástica de terno. (risos) mas, no geral, o jovem que compra meus 
ternos já conhece minhas outras roupas. Gosto de deixar o cara mais 
elegante, longilíneo, com cara de rico. isso dá um certo orgulho para a 
mulher que está do lado dele. 

Tem filhos que trabalham com você? 
Uma filha trabalha comigo, a mais velha, que tem 31 anos. ela toca o 
lançamento da linha feminina. meu outro filho pensa em trabalhar no 
setor administrativo. o pequenino parece que já sabe de tudo.

Como é lidar com filhos de idades tão diferentes?
Quando tive meus primeiros filhos, não tinha muito tempo para ficar com 
eles. Hoje, também sou uma espécie de pai-avô. avô sempre estraga os 
netos, então me dou o direito de estragar meu filho mais novo.

Há novos projetos em vista? 
bem, eu estou tocando vários projetos atualmente, e quase não tenho 
tempo para nada. Preciso pegar um dia da semana para pensar no todo 
do negócio e reativar meus relacionamentos. Hoje produzo as coleções, 
sou responsável por 90% de toda a criação e aprovo. esse é o coração 
do negócio. Viajo muito para pesquisar e comprar tecidos. Não está fácil.

E as motos? 
até cheguei a correr e curto muito motos do tipo speedo, essas de 
velocidade. sou fã do Valentino rossi, ele está acima da média ainda 
hoje, depois de tantas vitórias. anda pra cacete. mas não sou de ficar 
assistindo, gosto de fazer. mas como não tenho tempo, as baterias das 
motos estão todas arriadas. 

30-34 - ricardo almeida.indd   35 27/07/2012   17:50:05



Fo
to

 D
iv

ul
ga

çã
o

Oca, o Palácio de Exposições

Fo
to

 iS
to

ck

EspEcial – História & arquitEtura

36-40 - ibira_V2.indd   36 27/07/2012   16:13:10



Por Perla Nahum

São Paulo é o coração cultural da América do Sul e, no Parque do Ibirapuera, pulsa 

o coração da grande cidade. Muito além da bela arquitetura, plantada no verde da 

maior e mais cosmopolita das metrópoles brasileiras, aos 58 anos, o Ibirapuera 

permanece o mais dinâmico polo irradiador de arte, cultura e vitalidade urbana.

O 
espaço mais querido dos paulistanos 
completa 58 anos, no próximo dia 
21 de agosto, valendo um passeio 
por episódios e curiosidades de sua 
história. seu destino começou a ser 
projetado na década de 1910, mas 
só foi efetivamente alavancado por 
Francisco matarazzo sobrinho, quando 
são paulo celebrava seu iV Centenário. 
Visionário, empreendedor e amante das 
artes, Ciccillo matarazzo materializou, 
na modernidade da arquitetura de oscar 

niemeyer, a missão cultural do complexo instalado no parque.
e o talento de niemeyer soube como interpretar e viabilizar a missão.
acertou em cheio, ao considerar a porção indígena da 

multicultural alma paulistana, dando ao emblemático palácio de 
exposições o formato de uma oca.

Hoje, é andrea matarazzo, sobrinho dileto de Ciccillo, quem 
trabalha pelo resgate da vocação cultural do parque, durante anos, 
privado de importantes instalações e à mercê de equívocos conceituais 
e administrativos.

em sua gestão, na secretaria de Cultura, andrea instalou o 
maC-museu de arte Contemporânea, no prédio onde funcionou o 
detran. e, breve, no edifício que era ocupado pela prodam, empresa 
municipal de processamento de dados, funcionará o novíssimo 
pavilhão das Culturas Brasileiras, focado na produção cultural indígena 
e popular. Contaminado por seu tio-avô pelo gosto das artes e pela 
paixão pelo parque, andrea sabe que, no ibirapuera, tudo respira, atrai, 
mobiliza, vira notícia e faz a diferença.

ONDE BATE O CORAÇÃO

Aldeia cosmopolita e multicultural

não há estado brasileiro em que a herança indígena seja tão 
presente. em terras paulistas, ainda se falava nhengatu, uma mistura 
de tupi com português e espanhol, até o começo do século XX. em são 
paulo, centenas de cidades, ruas e bairros permanecem com seus nomes 
em tupi-guarani. todos com referências que identificam cada lugar, 
servindo de orientação, já que índio não usava mapa. entre eles, ipiranga 
(riacho vermelho), moema (sol nascente), iguatemi (verde rio ondulante), 
itaim (pedra pequena), Congonhas (erva mate), Butantã (terra dura), 
morumbi (colina verde), piratininga (onde secam os peixes), Jaguaré 
(lugar das onças), tatuapé (caminho do tatu), pacaembu (rio das pacas), 
paranapiacaba (lugar de onde se vê o mar).

“madeira apodrecida”, essa é a tradução de ibira (árvore) 
puera (podre, que já foi). nada a ver com a vitalidade do parque que 
a cidade mais rica e miscigenada do país ganhou, ao completar 400 
anos, em 1954. o convívio com a diversidade de etnias, culturas e 
tradições, num ambiente integrado pela informação, tornou-se 
a marca registrada dessa são paulo, que fez do ibirapuera, o mais 
frequentado de seus espaços públicos.

Os eucaliptos de Manequinho

idas e vindas não faltaram à implementação do parque. À 
princípio, pouco atraente, a vasta área que abriga o ibirapuera foi mesmo 
um terreno alagadiço da Várzea de santo amaro, ocupado por um 
aldeamento indígena. no final do século XiX, essas terras, consideradas 
devolutas, passaram para a municipalidade. Já no século XX, seus 
arredores foram tomados por chácaras e loteamentos, como o Jardim 

Parque do 
Ibirapuera
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a pegada clássica do belo projeto de reinaldo dierberger 
(1929), com parque de espécies nativas, hípica, piscina, quadras 
de tênis, ginásio, anfiteatro, cassino e entrada monumental pela 
avenida Brasil. de 1951, é o de Christiano stockler das neves, que 
remete à estética elegante dos jardins europeus.  

de 1945, é a avançada proposta do prefeito prestes maia, 
que previa a interligação entre o ibirapuera e o anhangabaú.

Projetos

Brasil. extensos gramados e jardins se articulavam por meio de caminhos, 
criando diferentes e elegantes perspectivas.

a proposta de dierberger funcionou como referência, 
para prestes maia, então secretário de Viação e obras públicas. 
seu “plano de avenidas”, de 1930, divide o parque em duas áreas 
distintas, modernamente interligadas por parkways. mas, a revolução 
Constitucionalista de 1932 altera esses planos. Goffredo teixeira da 
silva telles é nomeado prefeito pelo interventor Federal em são paulo. 
a autonomia paulista fora comprometida pela revolução e se viviam 
tempos de governo Getúlio Vargas.

quando silva telles assume, decide transferir o Hipódromo da 
mooca para o ibirapuera, também recorrendo à consagrada competência 
de dierberger. desta vez, é rae-repartição de Águas e esgotos, 
que não concorda com o projeto do arquiteto, alegando que o plano 
desconsiderava problemas com águas pluviais e esgotos.

a revisão do projeto prossegue na gestão de Fábio prado, 
que contrata o  engenheiro marcial Fleury de oliveira. depois, ainda 
considerando a transferência do Hipódromo da mooca, é produzido mais 
uma proposta, desta vez, assinada pelo  engenheiro Werner Hacker, que 
nela introduz novas edificações, acrescentando uma alça à praça circular.

Hoje, fica difícil de acreditar, que nenhum desses projetos 
tenha previsto a instalação definitiva do Viveiro municipal. quando 
não passavam batido, ignorando sua presença, recomendavam 
categoricamente a remoção do viveiro.

indignado, manequinho lopes escreve para Fábio prado, 
defendendo a cessão do terreno para a divisão de Jardins, a fim de 
estabelecer viveiros definitivos “que atendessem ao embelezamento 
da cidade de são paulo, à arborização das estradas de rodagem e ao 
reflorestamento de terrenos”. mas uma vez, os técnicos da divisão de 
obras se posicionam pela mudança do viveiro. mas, o valente manequinho 
não se entrega. insiste, argumenta, escreve de novo para o prefeito. em 
1935, o terreno finalmente é cedido para a divisão de Jardins e o belo 
viveiro municipal permanece, até hoje, em seu devido lugar.

nessa sucessão de projetos, o tempo vai passando e 
apenas parte do sistema viário principal previsto é executada. em 
1945, na avançada proposta de interligação entre o ibirapuera e o 
anhangabaú, elaborada pelo prefeito prestes maia, o parque aparece 
simploriamente representado como uma grande praça circular, com 
um marco ao meio, de onde saem várias vias. só em 1948, acontece 

américa, da Companhia City e o Jardim lusitânia, aprovado em 1918 pelo 
prefeito Washington luís.

em 1927, inspirado pelo Bois de Boulogne de paris e pelo Hyde 
park de londres, quis o prefeito pires do rio dar igual destino a essa 
área plana de 1.800.000 m2. incorporando mais terras ao poder público, 
começou pela instalação do Viveiro municipal no terreno. mas, o charco 
desencorajava qualquer empreendimento. É quando entra em cena 
um funcionário público português, que drena o terreno do ibirapuera, 
com uma solução simples e barata: o plantio maciço de eucaliptos 
australianos. manuel lopes de oliveira resolveu o problema e ganhou 
homenagem: o belo Viveiro municipal, estabelecido no parque, leva seu 
nome: manequinho lopes.

Com o terreno mais firme e seco, estava aberto o caminho para a 
sequência de projetos que se sucederam.

Dez propostas urbanísticas e projetos de paisagismo

pouca gente sabe da primeira proposta, de 1929, para o novo 
espaço público. de pegada clássica, o belíssimo projeto de reinaldo 
dierberger era ambicioso. dele constavam anfiteatro, hípica, estádio, 
quadras de tênis, ginásio de esportes, cascata, parque de espécies nativas, 
piscina, cassino, restaurantes e uma monumental entrada pela avenida 

Jk e Ciccillo em frente ao quadro Guernica, de 
Picasso, na 2ª Bienal de São Paulo (1953/1954).

Imagens 1) Reinaldo Dierberger (planta 1-8): Architectura e Construções 1930 | 2) Christiano Stocker das Neves: Arquivo Histórico Municipal SP | 3) Francisco Prestes Maia: MAIA 1945
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Andrea Matarazzo: resgate da 
vocação cultural conferida ao 
parque por seu tio

um novo projeto para o ibirapuera, que mantém a praça circular, com 
sua alça inferior, para nela implantar o monumento 9 de Julho ao 
soldado Constitucionalista, o obelisco. nele, se prolongava a avenida 
Brasil e o espaço do Viveiro manequinho lopes era mantido. desta 
vez, a análise e as críticas foram do prestigiado engenheiro e arquiteto 
Christiano stockler das neves, imbatível em projetos clássicos e 
monumentais, como a estação Júlio prestes, onde hoje funciona 
a sala são paulo. Criador e diretor da Faculdade de arquitetura e 
urbanismo do mackenzie, Christiano insistia que o projeto para o 
parque do ibirapuera, fosse uma criação artística e, já antevendo 
as comemorações do iV Centenário da cidade, também elabora uma 
elegante proposta, de inspiração européia.

Boa Vizinhança, Mecenato e Arte Moderna

depois do bombardeio de pearl Harbour na ii Guerra e dos ataques 
a navios brasileiros por submarinos alemães, arte e entretenimento 
ganham novas funções. e participam de ações estratégicas, quando se 
intensificam as relações diplomáticas, o comércio e os investimentos 
norte-americanos no Brasil. É tempo da política da Boa Vizinhança, de 
mickey com Zé Carioca, de Carmen miranda em Hollywood. música, 
cinema e cultura se destacam na comissão de frente de negociações, 
como bases militares e usinas siderúrgicas.

nelson rockefeller, diretor do moma-nY e Coordenador de 
negócios interamericanos do governo roosevelt, liderava o processo de 
trocas culturais.

para contrapor a arte moderna, identificada com os ideais 
democráticos norte-americanos, à arte ideológica alemã e soviética 
rockefeller passa a incentivar a criação de museus de arte moderna 
pelo mundo.

É quando entra em cena Ciccillo matarazzo, com quem rockefeller 
acabou oficializando um acordo de cooperação com o mam-sp, 
considerando investimentos para sua construção, além de uma doação 
de obras para o acervo. na outra ponta estava Ciccillo, que financiou do 
próprio bolso a compra das obras que comporiam a coleção do museu.

quando a guerra acabou, no Brasil sobravam divisas acumuladas, 
prontas para virarem investimentos em arte e cultura. do outro lado do 
atlântico, estavam os países europeus em reconstrução, colocando sua 
produção artística no mercado, a preços baixos. o ambiente era propício 
e a etapa, que se seguiu, tinha o propósito de sensibilizar o empresariado 
paulista, levando-o a investir em cultura.

esse panorama favoreceu especialmente dois museus paulistas, o 
masp e o mam. ambos se beneficiaram do dinheiro de setores emergentes 
da sociedade e de um empresariado com atitudes modernizadoras.

Francisco Matarazzo Sobrinho conversa com a representação 
japonesa que, em 1954, instalou o magnífico Pavilhão Japonês, 
réplica do Palácio Katsura, no Parque do Ibirapuera

Depois de 30 anos e de dez projetos para o ibirapuera, ele 
conseguiu. E, como Presidente da Comissão do IV Centenário, 
decidiu. Em plena sintonia com a modernidade de Ciccilo, 
Niemeyer foi sua escolha definitiva. 

Ciccillo Matarazzo, o homem que fez a diferença

ele morreu, no terraço de seu apartamento, no Conjunto nacional, 
tendo à frente a visão da cidade que tanto amou. não há exagero quando 
falamos de uma são paulo aC (antes de Ciccillo) e dC (depois de Ciccillo). 
Francisco matarazzo sobrinho foi o empreendedor e mecenas que fez de 
são paulo a capital cultural do Brasil.

em 1951, com sua mulher, a fazendeira e incentivadora das 
artes, Yolanda penteado, Ciccillo colocou o Brasil no calendário mundial 
das artes plásticas, criando a Bienal internacional das artes. que, aliás, 
permanece sendo o único evento brasileiro desse calendário.

quando presidente da Comissão do iV Centenário da Cidade de 
são paulo, Francisco matarazzo sobrinho viabilizou e entregou o espaço 
urbano de que os paulistanos mais se orgulham: o parque do ibirapuera.

depois de mais de 30 anos de avanços e recuos nos rumos do 
parque, Ciccillo conseguiu. presidente da Comissão dos Festejos do iV 
Centenário, constituiu uma equipe de planejamento que inaugurou uma 
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nova forma de se pensar a arquitetura e o urbanismo de um parque 
com espaços recreativos, culturais, artísticos, paisagísticos e esportivos. 
Composta por rino levi, eduardo Kneese de mello, Ícaro de Castro melo, 
roberto Cerqueira Cezar, Carlos Brasil lodi, Carlos alberto Gomes Cardim 
Filho e alfredo Giglio, a equipe elaborou o plano de Conjunto do parque. 
mas, logo se desfez, em razão de sua inviabilidade financeira.

nesse período, também é apresentada a proposta que consta na 
prancha de serceli, com circulação interna em forma de cruz e conjuntos 
de edifícios art déco.

Finalmente, e em franca sintonia com a modernidade de 
Ciccillo, niemeyer foi a escolha definitiva. sua equipe era composta por 
Zeno lotufo, eduardo Kneese de melo e Hélio Cavalcanti, tendo como 
colaboradores, Carlos lemos e Gauss estelita. a primeira proposta que 
apresentou destacava um conjunto arquitetônico de grandes edifícios, 
unidos por uma grande marquise e circundados pelo lago, áreas de lazer 
e pelos espaços destinados aos pavilhões estrangeiros.

a proposta não foi aceita por defender a destruição da marquise, 
após os festejos, bem como a demolição de alguns edifícios, considerados 
provisórios. revisto, o projeto foi aprovado em 1953, com uma marquise 
mais esbelta e um edifício, em cada extremidade. o orçamento não permitiu 
a construção da entrada monumental e do restaurante. e, como todos 
sabem, o belo auditório projetado por niemeyer só aconteceu em 2005.

Aplausos e vaias

a vitória no desafio representado pelo ibirapuera deu destaque 
ao carisma de Ciccillo, provocando o despeito do prefeito Jânio quadros, 
como descreve o jornalista e intelectual paulo duarte.

“quando Ciccillo já tinha pronta a obra monumental do 

ibirapuera, assim como o programa dos festejos do iV Centenário, um 
prefeito malcriado resolveu assentar um golpe político e demagógico, 
exigindo sua renúncia”.

Jânio criou todo tipo de dificuldades para as comemorações e se 
melindrava com a influência e eficácia de Ciccillo.

A caravana passa

mam-sp, Bienal internacional das artes, parque ibirapuera, 
maC-museu de arte Contemporânea, Ballet do iV Centenário, tBC-
teatro Brasileiro de Comédia, Cinematográfica Vera Cruz, Cinemateca 
Brasileira, representações Brasileiras na Bienal de Veneza, museu de 
arte e arqueologia da universidade de são paulo, presépio napolitano... 
não faltam empreendimentos culturais, criados por Francisco matarazzo 
sobrinho na cidade. Ciccillo era um realizador que dava alma a cada 
iniciativa. e, ainda, cuidava de sua fábrica, a metalma – metalúrgica 
matarazzo. sua paixão e generosidade equivaleram a um upgrade para 
são paulo, tornando-a mais moderna, mais equipada e bem informada. 
Ciccillo despertava admirações, mas também foi alvo de perseguições. 
sabia como superá-las e como prosseguir. sua obra e sua herança 
permanecem, conquistando cabeças, mexendo com emoções.

para os funcionários que com ele trabalharam na Vi Bienal, 
sua autoridade tinha a ver “com seus dotes de homem bom, sempre 
revelando, além da energia e dinamismo, um grande coração, uma alma 
amiga, afável e acessível aos seus comandados”.

paulo duarte resume Ciccillo, numa carta ao padre Godinho: 
“está na Bíblia que mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma 
agulha, que um homem rico entrar no Céu. no caso de Ciccilo, o camelo 
passou.” passaria toda a caravana. 
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r$ 76 milhões foi o valor investido pela secretaria de 
Cultura do estado de são paulo, durante a gestão de andrea 
matarazzo, para recuperar o prédio há décadas ocupado pelo 
detran, no ibirapuera. 

o patrimônio arquitetônico de 34.000 m² projetado por 

niemeyer, agora abriga o significativo acervo de 10 mil ítens do 
maC-usp, museu de arte Contemporânea. 

destaque para as obras de Kandinsky, miró, Henry moore, 
max ernst, di Cavalcanti, anita malfatti, alex Vallauri e para a 
competente direção de tadeu Chiarelli.

MAC-USP - Museu de Arte Contemporânea

EspEcial – História & arquitEtura
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Distribuidor Oficial no Brasil: Fenícia do Brasil 
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modabeleza GRoomINGdesIGN

Por Ney Ayres

Em 1962, um cronógrafo Breitling 
Navitimer foi o primeiro instrumento de 
pulso a partir para a conquista do espaço 
acompanhando a missão Aurora 7. Para 
celebrar os cinquenta anos desta proeza 
histórica, a marca coloca em órbita uma 
edição limitada do Navitimer Cosmonaute, 
equipado com um movimento de manufatura 
de alto desempenho. Esta série limitada de 
1.962 exemplares distingue-se pela exibição 
das 24 horas e pela corda manual – duas 
homenagens ao cronógrafo de 1962 – e 
pelo símbolo da missão Aurora 7 gravado no 
fundo da caixa. 

Conquista do espaço

Breitling Navitimer Cosmonaute
Preço sob consulta
www.breitling.com
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Swarovski Elements, marca premium para elementos 
de cristal fabricados pela Swarovski, apresenta pela 
primeira vez seu portfólio para segmento de decoração. A 
divisão Swarovski Elements apresenta enorme variedade de 
soluções em cristal para o segmento de design de interiores.  
A poltrona é de madeira de reflorestamento e tem espuma 
do assento com densidade 28 e espuma encosto densidade 
26. Normalmente confeccionada em veludo bamboo, porém 
pode também ser confeccionada em seda ou suede. O botão 
e zíper são cristais Swarovski Elements, base original fixa e 
pés palito com opção para base giratória.
Poltrona Susy Elégance 
Preço sob consulta
Artisan
www.artisan.ind.br
(48) 3438 4368 

Jacqueline Terpins aventura-se mais uma vez no Corian 
(material sintético composto de minerais naturais e resina), e 
volta a extrair dessa placa rígida, formas fluidas e orgânicas 
nos objetos, que vão de encontro a sua linguagem de expressão 
no cristal soprado. Jacqueline inova a utilização desta matéria 
prima, ao manipulá-la ainda quente com luvas de amianto 
mantendo o momento do calor impresso na matéria. A alta 

temperatura está lá, nas curvas, na sinuosidade, no movimento 
e vida própria que as peças apresentam. São objetos grandes, 
marcantes com design inovador e funcional. 
Centro de Mesa Marola II 
R$ 11.882,00
Estúdio Jacqueline Terpins 
(11) 3872 4497

Marola fluída

Elegância Brilhante
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A Poltrona Killim tem acabamento impecável 
e alegra qualquer ambiente de forma elegante.
Poltrona Killim
R$ 8.829,00
Artefacto Beach & Country
(11) 3894 7000
www.artefactobc.com.br

Conforto colorido

Design Lateral
A Mesa Lateral Tol foi desenvolvida toda em 

madeira e couro colado (crocco e lezard).
Mesa Lateral Tol
R$ 4.141,00 à vista
Artefacto
Tel: (11) 3087 7000
www.artefacto.com.br 
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Tributo a uma lenda do boxe 
Muhammad Ali celebrou 70 anos de vida em janeiro deste 

ano e, como uma homenagem a IWC criou uma edição especial 
de relógio da linha Pilot. Masculinidade, precisão e paixão estão 
entre os valores da marca, e o esportista lendário Muhammad Ali 
incorpora esses valores como ninguém. A produção do relógio foi 
limitada em 250 peças, e o único modelo em ouro branco foi a leilão 
no dia 24 de abril no Arizona em ação beneficente às instituições 
de caridade do ex-boxeador. O relógio tem movimento mecânico, 
rosca automática Pellaton, mostrador de reserva de marcha, vidro 
do mostrador protegido contra despressurização de ar, reserva de 
marcha de 7 dias, caixa do relógio em aço, pulseira de couro de 
crocodilo, resistente à água até 60 metros. 
Relógio Big Pilot Edição Muhammad Ali
Preço sob consulta
IWC Schaffhausen Boutique
JK Iguatemi – São Paulo 
Av. Juscelino Kubitscheck, 2.041 - Loja 128
(11) 3152 6610

No prestigioso Prêmio Montblanc 
de la Culture Arts Patronage, realizado 
atualmente em 12 países, foi lançado um 
instrumento de escrita única e de edição 
limitada, inspirado em um patrono histórico 
das artes, em homenagem aos mecenas 
atuais. A Edição 2012 presta um tributo ao 
espetacular legado de Joseph II de Habsburg-
Lorraine, sagrado Imperador Romano de 1765 
a 1790 e governante das terras Habsburg. 

Com seu design único e detalhes 
intrínsecos, essa edição de preciosos 
instrumentos de escrita é um testemunho 

da influência do grande monarca do 
Iluminismo no desenvolvimento das 
artes e cultura por toda a Europa, e, mais 
importante, seu apoio ao mais famoso 
compositor clássico de todos os tempos: 
Wolfgang Amadeus Mozart. 

A edição é limitada a 4.810 
exemplares e já há uma lista de espera.
Caneta Patrono das Artes 2012
R$ 7.241,00
Boutiques Montblanc de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Curitiba e Campinas
www.montblanc.com

Tributo ao Rei Iluminado
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Proteção solar perfeita 
O modelo Curve 2S da TAG Heuer tem design aerodinâmico 

e lentes que conferem uma proteção solar ideal. Hastes em beta- 
titânio e estrutura de aço inoxidável trazem a combinação perfeita 
entre a leveza e robustez. O elastômero removível e totalmente 
ajustável mantém a peça presa ao rosto, o que é excelente para 
qualquer tipo de atividade ou esportes.
TAG Heuer Curve 2S
Preço sob consulta
Fenícia do Brasil
(11) 2361 9409
www.feniciadobrasil.com.br

A Piaget apresenta novas joias da coleção Limelight 
Garden Party. Inspiradas nos detalhes de um jardim durante 
a primavera, as peças são confeccionadas em ouro branco 
de 18 quilates e levam diamantes. Destacamos o Anel 
Limelight Garden Party em ouro branco de 18 quilates 
adornado com 29 brilhantes (aprox. 1.15 cts) e 3 diamantes 
em corte marquise (aprox. 0.94 cts).
Anel Limelight Garden Party Ref. G34LV600
Preço sob consulta
Grifith
São Paulo - Shopping Cidade Jardim - (11) 3552 2828
Brasília - Shopping Iguatemi - (61) 3468 3221

Os acessórios da grife italiana Missoni podem ser 
facilmente reconhecidos pela icônica estampa de zigue-
zague. Sempre divertidas e coloridas, as peças da Missoni 
levantam qualquer produção, e com os acessórios a 
história não é diferente. Para as mais básicas, as bolsas 
fazem o papel de protagonista no look, e para as que 
não têm medo de se arriscar, a combinação de estampas 
entre bolsa e roupa está super em alta.
Bolsas Baú
R$ 2.950,00
Missoni
Shopping Iguatemi Brasília 
Shopping Iguatemi São Paulo

Jardim Brilhante

Zigue-zague colorido
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Bolsa de 9” com amplo espaço de 
organização, inúmeros compartimentos 
e um compartimento impermeável com 
forro para objetos de valor. Nylon preto e 
logotipos bordados. Com extremidades em 
borracha flexível para transporte dos tacos. 
Maior conforto no transporte dos tacos 
por conta das alças duplas tipo mochila. 
Com compartimento para bebidas (0,5 
l) e correia de carrinho anti-torção para 
fixação ao trolley ou ao buggy. Ótimo 
acesso a bolas de reserva e pinos graças ao 
bolso de bolas sem fecho. Inclui cobertura 
Club. Design BMW Golfsport desenvolvido 
em parceria com a OGIO.
Bolsa de golfe BMW
Preço sugerido - R$1.500,00
SAC BMW: 0800 707 3578
www.bmw.com.br

A Editora Toriba vai comercializar no 
mercado brasileiro o luxuoso livro Golf assinado 
pela lenda do esporte Seve Ballesteros. Golf é o 
único big book do mundo no formato 70x60, traz 
150 fotos surpreendentes captadas pelo fotógrafo 
europeu Kurt Deruyter, que destacam os melhores 
25 campos de golfe da Europa. É uma edição 
limitadíssima, para seletos 3.000 admiradores 

deste esporte tão elegante. O Collector´s Book 
está sendo vendido nas livrarias Cultura e da Vila e 
também no site da editora.
Golf (Collector´s Book)
R$ 9.000,00
Editora Toriba 
(48) 3037 1777 ou (11) 3805 0333
www.toribaeditora.com.br

Big Book do Golf

Organização 
BMW
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A LG Electronics lança no Brasil o 
smartphone Prada Phone by LG 3.0, ícone 
em design, estilo e alta tecnologia. Equipado 
com o sistema operacional Android, o 
aparelho apresenta interface customizada 
e exclusiva Prada, referência mundial em 
moda e sofisticação.

O novo smartphone tem display 
touchscreen de 4,3 polegadas equipado 
com a tecnologia Nova Plus de 800 nits, que 
concede mais brilho à tela e economiza o uso 
da bateria. Outros diferenciais do aparelho 
são o processador Tri-DUAL de 1GHz – Dual 
Core, memória interna de 8GB e cartão de 
memória de 4GB que oferecem muito mais 
espaço para músicas, aplicativos, vídeos e 
fotos que podem ser capturados por uma 
câmera principal de 8 megapixels e outra 
frontal de 1,3 megapixels. 
Prada Phone by LG 3.0
Preço sob consulta
www.lge.com.br

Adega com sistema de refrigeração 
Forced Air, interior e exterior em aço Inox. Possui 
instalação com característica alinhada com 25 
polegadas de profundidade. Controle eletrônico 
com leitor digital de temperatura e luz de LED 
azul. Cinco prateleiras, com extensão total e 
madeira maple.
VWCI Adega 
R$ 16.204,00
Viking
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.847
São Paulo/SP
(11) 3064 0011
www.vikingrange.com.br 

Chega ao mercado brasileiro a FinePix SL300, nova câmera digital com 
30X zoom e mais autonomia. Com lentes Fujinon, presentes em satélites e 
binóculos de precisão, e zoom óptico de 30X (equivalente a uma 24 - 720mm no 
formato tradicional de 35 mm), o modelo dispõe de dois mecanismos de zoom 
para controle e enquadramento. Um localizado próximo ao disparador e outro no 
anel da objetiva, possibilitam maior controle e precisão. Além de todo esse alcance, 
a SL300 possui função macro com 2 cm de distância para não perder nenhum 
detalhe do close.  Possui sensor de imagem CCD, sensor funciona com as lentes de 
zoom, garantindo detalhes da cena, com clareza, e 14 megapixels de resolução. O 
flash tem alcance de até 7 metros e a sensibilidade ISO vai até 3200.

A câmera possui tela de LCD de 3 polegadas com 460 mil pontos de 
resolução, com um ângulo de visão de 160 graus. O visor eletrônico (viewfinder) 
de 200 mil pontos de resolução possui ajuste de dioptria, recurso que permite o 
ajuste do foco ocular para compensar a diferença de visão, útil para as pessoas 
que usam óculos. 
FinePix SL300
Preço sugerido: R$ 1.199,00
FUJIFILM 0800 770 6627
www.fujifilm.com.br

Superzoom

Moda e Tecnologia

Um bom vinho 
merece
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A coleção The Big Pony for Women, da Ralph Lauren, é 
uma série de quatro fragrâncias que abrangem a feminilidade 
dinâmica. O perfume é um acessório essencial para todos 
os papéis que uma mulher exerce. A coleção explora quatro 
características: Esportiva, Sensual, Descolada e Estilosa. A 
mulher de hoje coordena sua moda de acordo com o humor e 
a ocasião; agora, ela pode escolher um perfume para atender 
cada um de seus desejos.

Todas as quatro fragrâncias coloridas são brilhantes, 
lúdicas e energizantes, e foram colocadas sobre uma base 

floral. Baseadas em um par de componentes, cada fragrância 
exala um perfume único de Citrino, Fruta, Verde ou Oriental, 
para estabelecer uma clara identidade. 
The Big Pony Collection for Women
1 - A Fragrância Esportiva (Azul)
2 - A Fragrância Sensual (Rosa)
3 - A Fragrância Descolada (Amarela) 
4 - A Fragrância Estilosa (Roxa)
30 ml - R$ 159,00 | 50 ml - R$ 219,00 | 100 ml - R$ 299,00
SAC: 0800 701 7323

Carolina Herrera lança CH Men Sport, 
fragrância masculina inspirada no homem 
elegante que tem o esporte e o mar como parte 
de seu estilo de vida. O CH Men Sport capta 
o frescor da brisa do mar e a sensualidade 
da madeira aquecida pelo sol. Desenvolvido 
sobre uma base de sândalo refinado, vetiver 
e musgo de carvalho, sua essência é picante 
e ardente graças às especiarias aromáticas 
como pimenta Szechuan e Zimbro. As notas 
principais revelam uma onda de frescor através 
da bergamota, grapefruit e sálvia.
Preço Sugerido: 
CH Men Sport EDT (50 ml) – R$ 249,00 
CH Men Sport EDT (100 ml) – R$ 332,00

Homens ao Mar

Coloridas e lúdicas
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Delicadeza é 
o suficiente

Com um conceito handmade, design inovador e materiais de 
altíssima qualidade, a Bottega Veneta preserva sua filosofia 
avessa às ostentações mais óbvias e se mantém autêntica – e 
crescente – no concorrido mercado de luxo
Por Francine Aristmunho

D
esde a sua criação, em 1966 na itália, a Bottega Veneta 
mantém em seu dna a delicadeza e habilidade em produzir 
artigos de luxo. apesar de Bottega Veneta significar em italiano 
‘loja veneziana’, ela nasceu em Vicenza, no norte da itália, local 
reconhecido por ser habitat de talentosos ourives e mestres 

em trabalhos manuais. não diferente das tradições locais, a marca se fez 
reconhecida na produção de extraordinários artigos em couro e tornou-se 
uma das marcas mais icônicas do mercado do luxo, passando a produzir 
produtos femininos e masculinos, ready-to-wear, joias, perfumes, óculos 
e móveis. Famosa por produzir peças em couro trançado e por tratar 
esse couro com extremo cuidado – o mesmo comparado ao artesão 
manipulando os filetes de ouro – a Bottega Veneta segue desde o seu 
nascimento a filosofia “Quando suas iniciais são suficientes”, expressando 
confiança na individualidade e na qualidade dos seus produtos. 

a partir da década de 70, os produtos da grife passaram a ser 
usados por importantes personalidades no mundo e logo seus produtos 
ganharam prestígio e status de ícones. o primeiro deles foi a bolsa 
“Knot”, uma clutch – pequena bolsa de mão – usada em festas; já nos 
anos 80, outros acessórios da label foram constantemente vistos entre 
os frequentadores da tradicional boate studio 54, em nova York, tendo 
o estiloso artista andy Warhol como notável divulgador da marca. Foi 
na década de 90, quando Bottega Veneta se viu restrita a apenas alguns 
endinheirados, que a família moltedo – proprietários da marca – decidiu 
contratar o jovem estilista giles deacon para expandir os horizontes de 
seus negócios: a grife lançou sua primeira coleção de roupas em 2000, 
com imediato sucesso, chamando a atenção de outras marcas de luxo. 

a Bottega Veneta continuou a crescer com a constante qualidade 
e individualidade intrínsecas na marca, baseadas no artesanato exclusivo 

77

76-79 - icones bottega.indd   77 27/07/2012   15:40:15



Bottega Veneta não ostenta 
tendênCias e mantém seu perfil 
disCreto, sendo adotada por 
CeleBridades e personalidades

e moderno, design inovador e materiais da mais alta qualidade. o 
resultado dessa trajetória deu início ao capítulo mais recente da marca que 
começou em fevereiro de 2001, quando a companhia foi adquirida pelo 
conglomerado de luxo PPr, grupo que controla grifes como gucci, Yves 
saint laurent e Balenciaga – anteriormente conhecido como grupo gucci. 
a partir daí a marca conseguiu modernizar o tradicional, contratando o 
novo diretor criativo tomas maier que revitalizou a marca. o alemão maier 
conseguiu dar um novo impulso à Bottega Veneta mantendo o tradicional 
estilo clássico e atemporal em sua primeira coleção de ready-to-wear 
Primavera-Verão 2002 – o sucesso e a aceitação da crítica foram imediatos.

desde o início, a Bottega Veneta manteve sua sensibilidade 
sofisticada e refinada, ao mesmo tempo sensual, com característica 
extremamente própria e original, fazendo parte do mundo do luxo e ao 
mesmo tempo bem individual. agora, com o apoio financeiro do grupo 
PPr, o novo proprietário da marca, e seguindo à risca sua personalidade, 
a label começou a acrescentar mais itens à sua coleção e inaugurar lojas 
ao redor do mundo. até agora, são produzidas joias, relógios, móveis e 
artigos para casa, bolsas, sapatos, malas, óculos, presentes, artigos em 
couro e ready-to-wear, todos distribuídos globalmente, abrangendo 
europa, austrália, américa do norte e américa do sul. 

o tamanho reconhecimento e o bom desempenho da marca de 
luxo italiana foi marcado, em 2004, pela inauguração de uma enorme 
loja de dois andares em plena Quinta avenida, em nova York. Para não 
perder os ares de exclusividade, a loja foi caprichosamente decorada 
com detalhes em couro e tapetes de lã artesanal vindos da nova 
Zelândia. em 2006 a marca lançou uma sofisticada e inovadora linha 
de móveis para a casa e, no mesmo ano – mantendo-se comprometida 
com a qualidade do seu legado – a Bottega Veneta abriu uma escola 
para treinar e apoiar novas gerações de artesãos de couro, a chamada 
Veneta della scuola Pelletteria. 

emma stone

Bolsa estilo “Knot"
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Bottega Veneta proporciona um mix de experiências 
em compras e arte na sua maior loja na China

em busca de novos mercados promissores, a italiana 
Bottega Veneta pertencente ao grupo de luxo PPr, abriu em 
maio desse ano a sua quarta loja em shangai – e a maior de 
todas as lojas da marca na china, onde contabiliza 21 boutiques. 
o local escolhido para sediar a maison foi Bund, o famoso 
centro histórico de shanghai, que reúne construções antigas 
revitalizadas para abrigar luxuosas marcas, local ideal para 
receber além de produtos da marca como bolsas, malas, ready-
to-wear, calçados, produtos para casa, entre outros, também 
obras de jovens artistas chineses.  

o espaço, que é dividido em dois andares, terá o segundo 
andar totalmente dedicado às exposições de arte nacionais que 
abrangem uma gama de temas e diferentes formas de expressão 
artística, supervisionados pelo especialista em arte chinesa gu 
sheng. apesar da marca ter tradição em colaborar com artistas 
e designers, esse projeto é o primeiro a ser implantado dentro 
de uma maison Bottega Veneta mas porém deve ser, em breve, 
exportado para outros locais em outras lojas da marca italiana. 

O recém inaugurado Shopping JK Iguatemi é o 
local escolhido para a segunda loja no Brasil

com o mesmo objetivo de atingir consumidores ávidos 
por artigos de luxo, a marca expande sua presença no Brasil. a 
boutique de 242 metros2, localizada no mais novo reduto do luxo 
paulistano, oferece uma extensa gama de produtos femininos e 
masculinos, além de artigos em couro, acessórios e perfumes. 
o projeto, desenvolvido pelo diretor criativo da marca tomas 
maier, destaca-se pelas formas aerodinâmicas, pela mistura de 
materiais como a madeira, o aço e a camurça e pelos detalhes 
arrematados em couro, característicos das lojas Bottega Veneta 
ao redor do mundo. 

segundo tomas maier em nota, “a Bottega Veneta foi 
muito bem aceita no Brasil, estamos muito satisfeitos e felizes 
por expandir nossa presença no Brasil”, disse, “É especial e 
animador abrir a segunda loja em um local tão convidativo e 
com uma arquitetura sofisticada, como a do JK iguatemi. É mais 
uma oportunidade de oferecer aos nossos clientes os produtos e 
o serviço em um ambiente agradável e sofisticado, para que eles 
possam desfrutar”, arremata maier.

apesar de fazer parte do evidente mercado de luxo, a italiana 
Bottega Veneta não ostenta tendências e mantém seu perfil discreto, 
crescendo silenciosamente e, sem alardear nenhum logotipo, vem sendo 
adotada por celebridades e personalidades importantes que adotam 
seus produtos exclusivos e sofisticados. mesmo com o comportamento 
low profile, a grife vem sendo comparada com a reconhecida Hermès e, 
atualmente, aparece no ranking do conglomerado PPr como a segunda 
maior marca do grupo, atrás apenas da gucci. talvez o segredo desta 
consistente história de sucesso no mercado de luxo seja a marca saber se 
posicionar e manter firme sua filosofia individual “Quando suas próprias 
iniciais são suficientes” e produzir artigos insuperáveis.

atualmente, a Bottega Veneta está procurando atingir 
consumidores com sede por artigos de luxo e tem investido em países 
como china, rússia, turquia e Brasil. 
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Muito 
além do 
tempo
Na era do digital, em um mundo no qual a frase “tempo é 
dinheiro” é repetida quase que como um mantra, existe um 
universo paralelo, a manufatura de uma empresa cuja exclusiva 
ocupação é cuidar do tempo
Por Cacá Fernandes

E
m 1755, Jean-marc Vacheron, um JoVem de 24 anos, 
abriu sua primeira oficina relojoeira. um artesão 
excepcional, com aptidões que atravessaram séculos e que 
se consagrou como um dos nomes mais prestigiados na 
ciência do tempo. em 1819, Jaques-Barthélemy Vacheron, 
neto de Jean-marc, se associou a François constantin e a 
relojoaria passou a se chamar Vacheron constantin, hoje 
a mais antiga do mundo. o primeiro Vacheron constantin 

vendido para o Brasil foi em 1936. 
Para quem já é apaixonado por esses relógios, chega a ser óbvio 

o que os torna verdadeiras obras de arte. mas será que são apenas os 
materiais nobres como ouro e pedras preciosas aplicadas que lhes 
conferem o status de objeto de desejo para muitas pessoas? Isso não está 
totalmente equivocado. mas a verdade, é que existe um universo paralelo, 

onde parece que até o tempo corre em outro ritmo, onde os mestres 
nessa arte passam o seu tempo desenvolvendo, criando e perpetuando os 
verdadeiros segredos da alta relojoaria. 

a manufatura da Vacheron constantin, em Genebra, é dividida 
em oficinas para produção das suas peças: há as oficinas onde são feitos 
os relógios simples, de complicação e de alta complicação. Basicamente, 
é a quantidade de funções que cada um deles tem que os define. um 
relógio “simples” marca apenas a hora. Qualquer função além desta já é 
considerada uma “complicação”. e há detalhes extremamente minuciosos 
que variam de uma função para outra. afinal, medir o tempo vai muito 
além de contar segundos, minutos e horas. É preciso, por exemplo, criar 
técnicas e ferramentas para garantir que um relógio vai conseguir se 
ajustar às diferenças – para mais e para menos – de aproximadamente 15 
minutos que há em alguns dias do ano.
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um relógio que marca apenas as horas, tem em sua caixa 
em torno de 150 peças, mas alguns podem chegar a ter 650, de 
acordo com as funções que exercem. e é justamente na manipulação 
minuciosa de cada uma dessas peças que mora a exclusividade dos 
relógios Vacheron constantin. 

o maior desafio é criar um relógio que comporte mais funções, 
cada vez menor e mais fino. e não há pressa. Pode-se levar um ano desde 
o primeiro passo até a finalização de um relógio. diariamente, os mestres 
relojoeiros da marca exercem um trabalho paciente, minucioso, que é cuidar 
do tempo. eles se preocupam com os detalhes. cada detalhe conta. mesmo 
os detalhes que você não vê foram cuidados. esse é o objetivo principal, a 
qualidade do acabamento. eles têm tempo para produzir o relógio perfeito.

as peças, tão pequenas que precisam ser manipuladas com a 
ajuda de um microscópio, são tratadas como se tivessem vida por esses 
artesãos. cada gesto, cada movimento é meticulosamente calculado para 

Coquillage
o relógio Coquillage da coleção Métiers d’Art - Les Univers 

Infinis, foi inspirado na obra do artista holandês maurits cornelis 
escher. ele alia os diferentes ofícios artísticos da manufatura: 
gravura, esmaltagem, engaste e guilloché (antiga técnica de 
decoração mecanizada). o modelo têm 40 mm e é confeccionado 
em ouro branco de 18 quilates. Indica horas, minutos e segundos.

um relógio é parecido com um 
iceberg, vemos apeNas 10% dele 
– a caixa, a pulseira e os dials

montagem do sistema. Para se ter uma ideia, um mestre de uma oficina 
de média complicação, faz menos de 10 relógios por ano. cada um deles 
leva 3 meses para ser montado. depois de montado, as peças são lavadas, 
polidas e ele fica em observação por aproximadamente um mês, para 
garantir que o sistema esteja funcionando corretamente.

Pegando como exemplo um repetidor de minuto. esse é um 
relógio que tem um mecanismo especial na lateral que quando ativado 
vai literalmente tocar a hora em dois tons. Você pode ouvir a hora. e ele 
tem mais de 602 peças, todas reformadas e modificadas pelo relojoeiro. 
são mais 2 meses apenas para reajustar. depois são todas retiradas, tudo 
desmontado, lavado para ficarem bonitas e depois são remontadas. são 
mais duas semanas para fazer tudo parecer limpo, bonito. e só então tudo 
é colocado na caixa. depois é mais um mês ou 3 semanas de controle 
para ter certeza que está tudo bem. um repetidor de minuto ainda exige 
do relojoeiro mais habilidades, uma vez que ajustar o som do relógio é 
mais simples para um músico.

Quanto mais se pesquisa sobre um relógio, mais se percebe 
o quanto ele é parecido com um iceberg. Vemos apenas 10% dele - a 
caixa, a pulseira, os dials. mas todas as peças foram modificadas à mão, 
o acabamento foi feito à mão só para ficar mais bonito, mais brilhante. o 
processo de torná-lo mais bonito, faz com que ele leve 30% mais tempo 
para ser produzido. cada peça lá dentro é muito especial.

Para um mestre relojoeiro, é fácil enxergar um relógio nas peças 
ainda independentes umas das outras. Para eles, relojoaria vai muito 
além de “apenas” fazer relógio. É preciso consertar, criar, conhecer o 
que há dentro deles, saber como abrir a peça, como finalizá-la… É um 
processo constante de aprendizagem e criação.
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Sobre relógios de luxo
Relógio mecânico – relógio é alimentado por uma mola 
principal e regulado pelo balanço. há dois tipos de relógios 
mecânicos: manual e automático.
Movimento manual - a mola principal dever ser girada virando 
a coroa do relógio.
Movimento automático - movimento mecânico cuja mola 
mestra é girada por meio de um rotor interno que oscila em 
torno de seu eixo, quando o usuário movimenta seu braço.

As características que tornam o relógio uma peça de luxo

a Fondation de la Haute Horlogerie (Fhh) criou um comitê 
para definir o que torna um relógio de luxo e quais são as principais 
marcas. sejam eles únicos, de edições limitadas ou de coleções, os 
modelos devem cumprir critérios bem precisos. 

nos relógios técnicos, o movimento é projetado, desenvolvido 
e produzido parcial ou inteiramente pela marca com altos padrões de 
qualidade. autenticidade, confiabilidade, rastreabilidade e garantia 
do movimento e dos materiais nobres e preciosos com que são 
feitos são primordiais. o exterior mostra criatividade, originalidade, 
autenticidade e distinção. 

Quanto aos relógios preciosos, os mesmos movimentos e 
complicações dos técnicos ou movimentos não mecânicos devem 
respeitar os requisitos estéticos de criações preciosas. neste caso a 
ênfase é nos elementos exteriores, demonstrando criatividade única. 
o movimento e o exterior são feitos de materiais nobres e montados 
com pedras preciosas com certificado de origem.

Ferramentas - a extensão das mãos dos mestres relojoeiros

Tão preciosas quanto os relógios que elas ajudam a produzir, 
as ferramentas usadas por um mestre relojoeiro são de valor 
inestimável. além das ferramentas que eles compram, há em suas 
coleções, inúmeras outras fabricadas por eles mesmos. durante o 
processo de manipulação de peças para viabilizar alguma função 
específica, às vezes o mestre precisa criar uma ferramenta para 
solucionar um problema inesperado. 

em um dia normal de trabalho, eles usam aproximadamente 
50 ferramentas. mas dependendo da operação que for feita ao longo 
do dia, pode ser necessário o uso de ferramentas especiais. um dos 
grandes mestres da Vacheron constantin, chrystian Lefrancois, 
talvez tenha 800, até 1.000 ferramentas. são 40 anos de experiência, 
e para tornar sua vida mais fácil, para encontrar um jeito de trabalhar 
melhor e mais rápido, ele faz suas próprias ferramentas. ele explica 
que as 4 horas usadas para produzir uma ferramenta, é compensada 
depois, porque ele praticamente cria uma nova maneira de manipular 
determinadas peças. as ferramentas, de certa forma, contam a 
história da relojoaria.

e com um relógio é a mesma coisa. Você vê apenas a caixa, 
pulseira, os dials. mas imagine um relógio como um iceberg, você 
não vê o que está por dentro, mas todas as peças foram modificadas 
à mão, o acabamento foi feito à mão só para ficar mais bonito, 
brilhante. o relógio leva 30% mais tempo para ser produzido só para 
parecer mais bonito. acho que é por isso que é tão importante. cada 
peça lá dentro é muito especial.
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Eles já estão circulando pelas ruas do país. e, logicamente, 
estão fazendo diferença. mas quando s.a.X. testou o audi tt rs, 
no mês de março, ele era ainda um e.t. singrando as ruas de são 

paulo. agora, eles estão fazendo uma charmosa e relativamente discreta 
invasão. Que me perdoem ambientalistas e ecochatos, mas o audi tt 
rs embeleza qualquer rua de qualquer cidade. e como já dizia Vinícius 
de moraes, o poetinha, beleza é fundamental. para um carro que já foi 
eleito como o mais bonito do mundo por uma revista alemã, o audi tt rs 
é sinônimo de charme. e também de poder. poder de sedução inclusive. 
e sua versão conversível oferece um prazer que há tempos estava 
esquecido: o de poder dirigir tendo o céu como limite. sentir a brisa 
no rosto, o sol acariciando a pele e com uma visão panorâmica do que 
está a sua volta são coisas que fazem do dirigir algo mais do que sentar 
num banco de um carro e pilotar até o destino. não, no caso do audi, 
e dos carros conversíveis em geral, o “durante” importa tanto quanto o 
destino. É o glamour de dirigir.

essas foram as primeiras impressões do test drive do audi tt 
rs conversível quando peguei a estrada, saindo de são paulo rumo a 

Por Edgard Reymann

S.A.X. testou o Audi TT RS, que além de ter muita velocidade e 
potência, resgata o glamour e o charme de décadas passadas com 
sua versão conversível

O CÉU É O LIMITE

uma idílica pousada reserva aroeira, em Barra do piraí, no sul do rio 
de janeiro, a cerca de 400 quilômetros. apesar de estar totalmente 
concentrado em registrar sensações sobre conforto, potência, segurança 
e performance desse carro, seu incrível poder de sedução ofusca suas 
outras qualidades. como nas ruas da cidade, ninguém fica indiferente a 
ele na estrada. Quando percebi, já tinha me transformado numa espécie 
de “líder da revoada”: todos olham quando você passa, e muitas vezes 
outros se aproximam para poder observá-lo mais de perto. com aquela 
grelha (spindle grill) de meter medo, e mal copiada por muitos carros de 
outras fábricas, os da frente abrem espaço sem que você peça. ainda 
que andando no limite da velocidade permitida, algumas vezes fui 
“pressionado” por motoristas apressadinhos piscando farol ou ligando 
a seta esquerda. nessas horas, o audi lhe permite duas opções: deixar 
claro que você está dando passagem ou mostrar a ele um pouco de sua 
potência. um toque mais fundo no acelerador e seu motor turbo joga o 
carro a 160 Km/h em três segundos. ops! pé no freio.

parada obrigatória no pedágio e a atendente me perguntou 
se eu não queria aderir ao pagamento eletrônico, sem ter que perder 
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tempo em fila. declinei, já que o carro era para test drive. mas, 
mesmo que fosse meu, seria mais legal pegar a fila. o audi tt rs faz 
de zero a 100 km/h em 4,4 segundos. e é justamente ali, na saída do 
pedágio, que é possível sentir a potência do motor dentro dos limites 
de velocidade estabelecidos por lei. e não há nenhuma lei que proíba 
alguém de acelerar de zero a 100 km/h em menos de cinco segundos! 
nunca pagar pedágio foi tão prazeroso. 

um pit stop no restaurante para um cafezinho. enquanto eu me 
refaço, o carro posa para uma sessão de fotos. dá orgulho ver que sua 
“namorada” está sendo admirada – e que ninguém, a não ser você, irá 
“pilotá-la”. e não é sempre que uma maravilha dessas embeleza a estrada 
e lava os olhos dos mortais.

antes de dar partida, algumas explicações aos novos fãs: a cor 
do modelo testado, entre as sete que estarão disponíveis no mercado, 
é tecnicamente roxa. mas pode parecer preta ou até “cor de vinho” 
conforme a luz. painel eletrônico, computador de bordo, com funções 
de rádio, tV, dVd, Bluetooth, ipod, gps com controles na direção. 
Volante e bancos em couro, com ajustes elétricos de assento e encosto, 
inclusive de apoio lombar. sistema de som com caixas Bose, marca que 
é referência em caixas de som hi-end, objetos de desejo de audiófilos. a 
velocidade máxima é de 280 km/h, controlada eletronicamente, porque, 
se não fosse, beiraria os 300 Km/h, segundo a fábrica. e ainda aerofólio 
traseiro com acionamento automático ou manual, que aumenta sua 
estabilidade em alta velocidade. 

os faróis bi-xenônio têm ajuste de altura, limpadores e sensores 
de luz e chuva. além dos irresistíveis leds, aquela série de lâmpadas 
pequenas que ornamentam os faróis, que dão charme ao já estiloso design 
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do carro. deixado na posição “automático”, o sistema de iluminação lê 
o ambiente e economiza seu tempo. na rodovia carvalho pinto, por 
exemplo, eles se acendiam assim que entrava no túnel, e se apagavam à 
saída. numa condução noturna, o sistema detecta a presença de carros à 
frente. se não houver ninguém, ele aciona o farol alto, e baixa caso surja 
um veículo à frente ou em sentido contrário. ou seja, deixe o faróis no 
automático e esqueça que eles precisam ser administrados. 

para os experts, impressionam dados como motor 2.5 tFsi, 
com cinco cilindros, potência 340 Hp, turbo, com injeção direta e que, 
apesar de toda essa potência, faz incríveis 11 quilômetros por litro de 
combustível na estrada. a tração se dá pelo bem sucedido e exclusivo 
sistema “quattro”, integral e permanente nas quatro rodas. desenvolvido 
pela audi nos anos 80, o sistema de tração integral fez do audi o campeão 
dos ralis naquela década. nos modelos feitos para o asfalto, como o tt 
rs, isso tem muito a ver com estabilidade e segurança. numa curva, 
por exemplo, se a roda da parte interior (que está recebendo menos 
peso), perde a tração, esse sistema evita que ela derrape, distribuindo a 
potência entre as rodas. e minimiza o risco eventual de acidente. e como 
isso é bom nas curvas mais fechadas da Via dutra! porque é normal esse 
carro deslanchar sem que você perceba que o limite de velocidade da 
estrada já foi pulverizado. 

espaçonave e carrão são algumas das alcunhas comuns brindadas 
ao audi tt rs. e também Batmóvel. Baixinho, de design ultramoderno e 
sinuoso, performance invejável e com um painel recheado de opções, 
não surpreende que um audi seja comparado ao carro da dupla dinâmica 
dos quadrinhos. não à toa, uma edição limitada da marca, de 2009, foi 
batizada de aVus audi a5 Batmobile. o tt rs, com apenas dois assentos, 
é perfeito para levar batgirls e mulheres gatas. levar meninos-prodígio, 
era coisa do Batman. de qualquer forma, prepare-se: quando estiver a 
bordo desse carro, será observado quase que totalmente por... homens. 
já quando sair dele, atrairá com muito mais o olhar feminino. os homens 
continuarão olhando para o carro. É que, para a mulher, importa muito 
quem está dirigindo um conversível tão charmoso.

nos filmes de james Bond, passa de vinte o número de 
conversíveis em cena. a própria audi já teve o a6 e o a200 em cenas 
de perseguição. não será de estranhar se algum dia finalmente 
um conversível da marca como o tt rs surgir pilotado por Bond, 
acompanhado de uma estonteante Bond girl. mas não se assuste caso 
uma “bond girl” esteja no comando de um tt rs. Há muito tempo os 
conversíveis são sucesso entre elas. e com a emancipação feminina e 
seu aumento de poder aquisitivo, nada mais natural. nos anos 60, por 
exemplo, a Ford lançou uma série especial do mustang em cor-de-rosa 
para surprir a demanda feminina. 

os modelos do audi tt rs que chegam ao Brasil terão câmbio 
s-tronic com sete marchas e duplo sistema de embreagem, tornando a 
passagem de uma marcha a outra quase imperceptível. mas a troca de 
marchas também poderá ser manual, no volante, como os Fórmula 1, 
por meio dos shift paddles. dirigi-lo na cidade é outra boa surpresa. ele 
pode ser suave como um carro comum, sua força não se mostra se não 
for requisitada. ou seja, a conclusão é que o audi tt rs é um carro ao 
mesmo tempo dócil e instintivo. e lindo. Harmoniza-se bem com ruas, 
estradas, viagens de sonho e companhias perfeitas. 
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A vírgula
no lugar certo
muda tudo.

SÃO PAULO: (11) 5070-1294
RIBEIRÃO PRETO: (16) 3621-5070

www.raemp.com.br

Pontuar conquistas, posicionar clientes, aprimorar resultados.
Rae,MP, o melhor sinal entre sua marca e seu público.

O software Compose Chorus proporciona visão mais holística ao planejamento 
de Mídia e projeção eficiente do ROI (Return of Investment) de campanhas, 
considerando o potencial de diversos canais de comunicação de forma cruzada a 
perfis comportamentais brasileiros, para a otimização da verba empregada dentro 
dos objetivos.

O Alwan Color Expertise é um preciso software de tratamento de imagem que 
qualifica arquivos digitais de modo a proporcionar cores mais apuradas, máxima 
definição de detalhes, velocidade no fechamento de arquivos e provas fiéis de pré-
impressão, garantindo unidade em todos os meios de impressão.

Software de monitoramento e interação das ações nas mais diversas Redes 
Sociais, permitindo o acompanhamento ininterrupto de atividades, a detecção 
das oportunidades de interação e negócio, a classificação dos itens coletados por 
categorias e humor, comparação de dados por datas e por categorias.

Asset é a ferramenta da Rae,MP para ajudar sua empresa a gerenciar seus ativos 
digitais, mantendo todo seu acervo acessível de forma consistente e imediata. O 
uso do Asset otimiza custos e permite ganhos substanciais de tempo nos trabalhos 
de marketing.

A agência dispõe de uma ferramenta com um extenso banco de dados sempre 
atualizado com notícias nacionais e internacionais e o monitoramento da 
publicidade em diversos meios de massa e comunicação direta, fornecendo insights 
e informações estratégicas sobre marcas, empresas e segmentos econômicos.



Depois de “fazer a américa” e de se transformar na marca 
de luxo mais bem sucedida de uma montadora estrangeira nos 
estados Unidos – e isso nos últimos 24 anos – a Lexus, a divisão 

de carros premium da toyota, chega ao Brasil apostando no vertiginoso 
crescimento do mercado de luxo local. sua primeira loja exclusiva foi 
aberta em junho em são paulo e, de início, vai comercializar quatro 
modelos. Junto com eles, um conceito de relacionamento com o cliente 
que promete jamais deixá-lo na mão. em um país como o Brasil, em que 
muitos serviços, especialmente os de pós-venda,  são falhos, essa é uma 
garantia considerável. afinal, a compra de qualquer bem no segmento 
luxo não é feita com um simples “clique no mouse” nem da consulta de 
sites com as melhores ofertas do dia. 

a Lexus chega ao Brasil sob a égide do bom relacionamento, e 
também da confiabilidade. e o melhor é que isso se reflete nitidamente 
nos automóveis testados pela s.a.X. um mês antes do início de 
operações no país. saímos da concessionária rumo a campos do Jordão, 
no interior do estado de são paulo, a bordo do rX350. Um veículo 
que tem história, pois se hoje as ruas de são paulo estão povoadas de 

Por Edgard Reymann

Reinar no mercado americano dos automóveis de luxo e lançar um 
superesportivo campeão: a Lexus chega impondo respeito

SE DIRIGIR, NÃO BABE

Painel do LS460 (acima)
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Já na estrada, trocamos para o modelo is300, um sedã que 
entra na briga pela reabilitação desse modelo, que há muito vem sendo 
considerado “carro de velho” – e não são poucas as mulheres que 
ainda acham isso... mas, sim, trata-se de um carro cujo design ainda 
está associado menos à esportividade do que ao modo de vida “piloto 
automático” dos vencedores. a diferença é que, por trás dessa imagem, ele 
oferece uma agilidade que o aproxima dos esportivos. ele é rápido – alguns 
componentes o tornam mais leve –, possui boa aderência e tem ajustes de 
configuração entre motor e câmbio que podem impressionar quem está 
no banco do passageiro, sem o controle da máquina em suas mãos.

por dentro, ele não é tão “grande” como os outros sedãs de luxo. 
mas traz mimos: um sistema de som de primeira linha, com nove alto-
falantes e quatro twitters, com conectividade com ipod e UsB; smart 
entry, que permite ligar o carro por meio de um botão, desde que a chave 
esteja por perto. enfim, são alguns detalhes que se aliam ao seu design 
externo mais moderno que deixam o is300 totalmente antenado com o 
consumidor bem sucedido mais jovem, a um preço inicial de r$ 230 mil. 

o retorno de campos do Jordão se deu a bordo do Ls460. é o 
carro do “boss”, por excelência. Luxuoso, com painel em madeira, elegante 
em todos os detalhes, dos bancos de couro – ou melhor, poltronas –, às 
facilidades oferecidas pelo computador de bordo que tem intensidade 
de iluminação variável, conforme a luz externa. a tela, aliás, é touch 
screen. mas o diferencial na parte interna fica mesmo para os assentos, 
em especial para os traseiros, já que para essa limousine, que custa em 
torno dos r$ 600 mil, imagina-se, os bancos da frente são destinados 
ao motorista e segurança. o chamado Vip seat reclina o encosto e possui 
apoio para os pés e sistema de massagem shiatsu para ombros e costas. 
mas caso o feliz proprietário de um Ls460 queira dirigi-lo, terá nas 
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utilitários de luxo, este foi o modelo pioneiro e criador do segmento 
crossover/sUV de luxo, em 1998. como todos os carros da Lexus, este 
prima pelo conforto. o rX, embora seja um utilitário na essência, é um 
carro de dirigibilidade extremamente suave, apesar de robusto e toda a 
potência do motor, inerentes ao gênero. é acima de tudo, um carro que 
inspira segurança, o que explica o sucesso do segmento nas famílias: 
é tão bom para o homem, pela robustez e performance, como para a 
mulher, pela imagem de segurança.

outros elementos reforçam essa ideia: motor silencioso e nível 
de ruído quase zero dentro do carro. em plena marginal pinheiros lotada, 
com motoboys tirando fina da pintura o tempo todo, a impressão é a de 
que se está em uma ilha de segurança e tranquilidade. a montadora, que 
o coloca à venda ao preço inicial aproximado de 300 mil reais, oferece 
dois itens técnicos convincentes no quesito segurança: o sistema Vdim 
(Vehicle dynamics integrated management), que controla freios, tração 
e estabilidade. e o Hill-start assist control, um controle de ajuda de saída 
em ladeiras, que impede que o veículo se mova para trás em subidas; um 
alento para muitos motoristas. 
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as ambições da Lexus não se restringem apenas aos carros 
confortáveis e de altíssima qualidade. performance tem sido uma meta 
para a montadora, que lançou este ano 500 unidades do superesportivo 
Lexus Lfa, concretização de um projeto tipicamente do século 21 da 
toyota. no dia do test drive, um modelo foi apresentado, porém, não 
pôde ser testado. mas a equipe estava exultante, pois no final de 
semana anterior, o Lfa havia vencido nada menos do que as 24 Horas 
de nurburgring, superando ferraris, porsches, maserattis, entre outros. 

Há poucas semanas, a montadora anunciou que 
disponibilizou uma, sim, uma unidade para venda no Brasil. ao custo 
de cerca de r$ 3 milhões, o comprador será convidado a conhecer a 
fábrica no Japão. possui detalhes tão assombrosos em sua concepção 
que é melhor ouvir direto do vendedor. mas seguem os dados 
mais básicos: dois lugares, motor V10, velocidade máxima de 325 
km/h, aceleração de zero a 100 km/h em 3,6 segundos. sim, feito 
totalmente em fibra de carbono elaborado pela montadora, leve e 
altamente resistente. state of the art.

LFA no Brasil

IS300

mãos um carro não apenas confortável, mas muito silencioso: depois do 
pequeno ruído de partida do motor, você simplesmente não ouve mais 
nada, e a impressão é a de que ele continua desligado, pois também não 
sentirá nenhuma vibração do motor. e trata-se de um carro muito veloz 
– chega rápido aos 180 Km/h e é bom estar atento, pois facilmente você 
estará acima dos limites de velocidade sem perceber. a sensação de se 
dirigir esse sedã é a de flutuar sobre o asfalto em alta velocidade. 

talvez seja esse o resultado de tanto esforço no sentido da perfeição, 
uma meta da montadora desde o seu início, e que hoje não abre mão nem da 
tomografia computadorizada para detectar eventuais imperfeições. 
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Os especialistas da área tentam, em vão, incluir em um 
segmento de mercado, esse produto, que a mim parece singular. 
com seu design – perfilado e inconfundível, uma verdadeira Big 

trail ou “supermotard”, graças às especificações das rodas 17’’.
Quando começo a “destilar” seus predicados, a Kawasaki 

continua inovando no segmento “premium”, e lecionando a concorrência 
com um custo/benefício imbatível, apenas r$ 49.990,00, e isso por 118 
cv de potência – faça as contas!

pérola foi a cor, única, escolhida para o lançamento, e diz muito 
sobre essa máquina – quando fomos convidados à “avant première” para 
assistir ao vídeo institucional de lançamento ao som de acelerações e 
reduzidas – presenciamos a “sinfonia” que é a usina/motor da Z1000. 
acostumados ao som das bicilídricas – motor geralmente adotado pelo 
segmento –, a lisura pela qual passeava no vídeo, a bem da verdade, 
vontade de completar os 21 litros de sua capacidade de tanque, e não 
parar até esgotá-lo. autonomia prevista para 400 km, com consumo 
médio de 19 km/l.

versys ou versatile system é realmente o título que lhe faz jus. 
“amansada” em 20 cv, o remapeamento do motor foi compensado com a 
3ª e 6ª marchas mais longas, e o resto fica por conta dos 4 cilindros – em 
linha, de duplo comando e entregam 10,4 kgf.m, e aceleração de 0 a 100 
em menos de 4 segundos.

um pacote eletrônico de fazer inveja completa essa receita 
otimizada: pms (power mode selection) ou dupla opção de potência (F) 
Full 100%, ou (l) low 75% dela. controle de tração Ktrc, para três modos: 

Por Rubens Herédia - Zanetti Fotos Divulgação

A cor “Pérola” já mostra o quilate desta estradeira da Kawasaki

Versys 1000

seco, molhado e escorregadio, que pode ser acionado em movimento 
muito rapidamente. a resposta é em apenas cinco milionésimos, mas 
use com parcimônia, sem dar muita carga no acelerador. tudo mostrado 
digitalmente, junto aos marcadores de temperatura de água, combustível 
e freios aBs, desenvolvidos pela porsche, duplos e semiflutuantes com 
300 mm de diâmetro e pinças com 4 pistões na dianteira. 
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Situada entre a foz do Rio Jaguaripe e a Baía de Camamu, Taipú de 
Fora está estrategicamente escondido na Costa do Dendê, uma região 
encantadora ao sul de Salvador

Taipú 

J
orge AmAdo foi quem melhor descreveu 
essa peculiar região do litoral baiano. Baías, 
lagoas, canais, praias, restingas, manguezais 
e estuários de rios formam uma linha costeira 
caprichosamente diversificada e pontuada por 
vilinhas históricas. Nas páginas de gabriela 
cravo e canela, o célebre romance do escritor 
baiano, somos transportados para a atmosfera 
histórica do centro antigo de ilhéus.

A costa do dendê é uma sucessão de 
praias paradisíacas, pequenos arquipélagos, 
braços de mar, relíquias do patrimônio histórico 

e uma miríade de povoados quase primitivos, que cultivam antigos 
hábitos e tradições da vida rural a beira mar. um cenário improvável, 
parado no tempo, onde a ocupação humana defronte ao mar moldou 

um estilo de vida despreocupado e uma gastronomia rica e saborosa. 
são nítidas as influências da cultura africana misturada às tradições 
indígenas e portuguesas. Além de uma costa piscosa, por onde vão e 
vem grandes cardumes, os extensos manguezais ainda preservados são 
um berçário para a vida marinha. robalos, camarões, caranguejos, siris, 
ostras e lambretas, um molusco local, são elementos tradicionais da 
culinária baiana e têm sua origem nas águas escuras e salobras.

dentre as diversas subregiões da costa do dendê, Taipú de fora 
é provavelmente a de maior beleza cênica. uma grande extensão de sua 
costa é pontilhada de coqueiros a beira mar, que avançam para perto 
da areia da praia. o litoral nesse ponto é bastante plano, e o movimento 
das marés expõe longas extensões de areia. Taipú de fora tem, entre 
muitas belezas, um conjunto de piscinas naturais formada por arrecifes 
de coral, com mais de 1 km de extensão e longas praias de areia fina e 
branca, surpreendentemente limpas e de aspecto intocado, banhadas 

de Fora
Por Johnny Mazzilli Fotos Aroldo Magalhães
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por um mar verde e cristalino. de dias são as tranqüilas caminhadas 
pela praia e os mergulhos nas piscinas de coral, onde o vai e vem das 
marés garante a circulação dos animais marinhos, que vêm com a maré 
alta, acabam isolados nas piscinas durante a maré baixa e, quando o 
mar sobe novamente, mais um vai e vem de animais acontece. É comum 
encontrar estrangeiros filmando a vida aquática não com pequenas 
câmeras compactas, e sim com equipamentos profissionais em grandes 
caixas estanques.

A comida baiana é, em geral, gordurosa. Apimentados acarajés, 
vatapás, moquecas e caldeiradas, onde reina o onipresente óleo de 
dendê, que ao lado das pimentas, é provavelmente o ingrediente mais 
emblemático da culinária baiana, e que empresta à comida um gosto 
peculiar. mas a culinária baiana também pode se apresentar mais 
leve, através de pratos elaborados à base de pescados e frutos do mar, 
porém sem dendê em seu preparo, com presença sutil de pimenta e 

GaBRiela, o CéleBRe 
RomanCe Do eSCRiToR Baiano 
JoRGe amaDo, DeSCReve a 
aTmoSFeRa hiSTóRiCa Do 
CenTRo anTiGo De ilhéuS
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o óleo De DenDê, que ao laDo 
DaS pimenTaS, é o inGReDienTe 
maiS emBlemáTiCo Da 
CulináRia Baiana, empReSTa à 
ComiDa um GoSTo peCuliaR

Onde ficar e onde comer
Pousada Taipú de fora.
www.taipudefora.com.br

O que levar
Protetor solar, repelente, óculos de sol, tênis macio para caminhada, 
papete, máscara de mergulho e snorkel. e champagne.

Dicas & By Yourself

condimentação mais suave, mais ao estilo português, que também deu 
suas contribuições para a formação dos hábitos culinários na Bahia. 
embora ainda timidamente, já surgem chefs locais que enveredam em 
uma culinária baiana com raízes em suas matrizes portuguesa, africana e 
indígena, porem leve e inventiva.

o lugar é um verdadeiro convite ao ócio. As confortáveis 
almofadas e colchões espalhados no gramado defronte à praia na 
aconchegante Pousada Taipú de fora são o lugar perfeito para um 
delicioso espumante bem gelado, a qualquer hora do dia. de tarde, a 
marinete, um caminhão adaptado, transporta os hóspedes para passeios 
através de ribeirões costeiros, baixios alagados e bordas dos mangues. Na 
volta à pousada, um rápido pit stop para alimentar os enormes pirarucus 
que habitam o laguinho, verdadeiros torpedos com mais de 1,50 metro 
e mais de 70 kg de peso lançam-se vorazmente sobre a ração atirada à 
água pelos incrédulos hóspedes, desconcertados diante da dimensão dos 
roliços pirarucus. À noite, depois do jantar, o delicioso barulho do mar 
embala o sono merecido, depois de um dia entre o céu e o mar, entre o 
ócio sem culpa e o desfrute da natureza. 
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De origem glacial, situado na região da Lombardia, nos pés 
dos Alpes suíços, o Lago de Como é o terceiro maior lago da Itália com 
seus 146 quilômetros quadrados e um dos mais profundos da Europa. 
O lago, de um azul intenso, é palco de esportes radicais e momentos de 
ócio em dias ensolarados. Cada cantinho reserva agradáveis surpresas: 
um mergulho em suas águas geladas, uma paradinha em uma das 
vilas que firmaram raízes à beira de seu leito, em restaurantes típicos, 
igrejas, trilhas e muita natureza. O lago possui uma única ilha, chamada 
Isola. Impressionantes vilas centenárias, que abrigam jardins repletos 
de tesouros da flora europeia, obras de arte, esculturas e muita, muita 
história, tornaram-se hotéis de luxo. E as que pertenciam à aristocracia 
foram transformadas em museus, e algumas outras estão em posse dos 
figurões da modernidade como Ronaldinho, Madonna e o galã George 
Clooney, que desfila com sua Harley Davidson pelas ruas apertadas do 
Lago de Como. Sempre bem acompanhado, diga-se de passagem.

A paisagem parece mesmo tirar o nosso fôlego: tudo é perfeito, 
as casas são charmosíssimas, os jardins coloridos e uma boa taça de vinho 
está sempre à disposição em seus recantos. Esse paraíso serviu de palco 
para grandes filmes “Casino Royale” com o agente secreto James Bond e a 
obra prima “Baaria” que conta a história do pequeno Pietro décadas atrás. 
Não é à toa que Verdi compôs “La Traviata” inspirado nos cenários dessa 
região. E como se não bastassem tantas informações sensoriais, respire 
fundo e acrescente ao cenário majestosos paredões montanhosos, quase 
sempre com seus cumes branquinhos de neve. Vizinha dos Alpes suíços, a 
cidade de Como emoldura um dos mais belos lagos de todo o mundo. 

O Lago de Como tem formato de “Y” e sua perna alongada é 
denominada de Colico, seu ramo inferior é chamado de Como e de 
Lecco e é dividida em três baías: a primeira delimitada pela cidade de 

Por Valeria Zoppello

Situado no norte da Itália, o Lago de Como é destino de cartão 
postal e faz a gente pensar duas vezes antes de seguir viagem 
para os Alpes suíços, que ficam logo ali

O lago mágico de Como

Como, de Moltrasio e Torno, a segunda em Laglio e Nesso e a terceira 
de Bellagio à Ponta Balbianello. A cidade de Como, que abraça a baía 
do lago, é uma das mais antigas e famosas cidades da Lombardia, 
conhecida no mundo todo por sua beleza e charme, mas também por 
sua indústria têxtil, especialmente a de seda. E está a apenas 40 minutos 
de trem, a partir da estação central de Milão, centro da moda mundial. 
As vitrines dessa pequena cidade oferecem marcas famosas, sapatos de 
cair o queixo e todas as novidades para os amantes do mundo fashion. 
Uma vez em Como, não deixe de visitar a pequena vila de Cernobbio. 
Um charme à beira do lago!

Lago de Como é assim, o glamour misturando-se com a 
simplicidade típica dos italianos. Quando a noite cai, o calor do vinho 
aumenta o tom das conversas e a alegria toma conta dos aconchegantes 
restaurantes. Na mesa, polenta com formaggio e ragu, peixes do lago, 
macarronadas caprichadas e muito sabor. As pizzas são individuais e 
gigantescas, mas, pode apostar, você vai comer inteira sozinho, regada 
com o delicioso azeite picante. Na Itália, um jantar completo inclui a 
entrada, o primeiro prato, o segundo, a sobremesa, o licor e o café! Uma 
verdadeira luxúria gastronômica!

Tudo é realmente belo e colorido durante as estações quentes 
da primavera e verão, mas quando o inverno aproxima-se, a paisagem, 
as vilas e as pessoas se transformam. O frio cortante invade as ruas, 
onde antes turistas faziam fotos com seus lenços de seda adquiridos em 
Bellagio ou em Como. Os hotéis fecham as portas e a neve toma conta 
da paisagem. Bucólica, imperativa, memorável. Visitar o Lago de Como 
em qualquer uma das estações, é marcar em sua memória as melhores 
sensações de deslumbramento jamais vividas. Por essas razões é que 
dizem que esse é um dos lugares mais lindos do mundo.
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Bellagio - Em Bellagio, a pedida é fazer uma longa visita aos jardins da Villa 
Melzi, especialmente na primavera, onde azaleias centenárias florescem 
pintando a paisagem de cores vibrantes. Aproveite o dia nas ruazinhas de 
pedra, repletas de lojas, restaurantes e cafés. Ah, tomar o delicioso café 
ginseng no restaurante do Hotel Du Lac, no deck do porto, observando a balsa 
que há séculos liga as pequenas vilas ou degustar um negroni no final da 
tarde, não tem preço! Há uma marcenaria que faz carros de corrida antigos, 
barcos e outros tesouros esculpidos à mão. Não perca a oportunidade de 
fazer uma degustação de vinhos regionais em uma adega na mesma rua da 
marcenaria, bem fácil de achar. www.giardinidivillamelzi.it

Villa Balbianello - O cenário do lindo filme estrelado por Vanessa 
Redgrave, “Um Encontro para Sempre”, foi construído em 1787 para 
servir de mosteiro para o Cardeal Angelo Maria Durini. No século 19, a 
vila pertenceu à família Porro-Lambertenghi. Em 1974, foi adquirida pelo 
explorador Guido Monzino – líder da primeira expedição italiana a escalar 
o Monte Everest –, que a preencheu com uma rica coleção de artefatos 
adquiridos em suas expedições.
Hoje em dia, esse palco histórico pode ser o sonho realizado de noivos 
apaixonados. Villa Balbianello oferece serviço de primeira e muito charme 
em eventos matrimoniais. Dizer “sim”, no pôr do sol desse paraíso, garante 
no mínimo, a bênção da majestosa natureza a quaisquer pombinhos 
recém-casados. www.villabalbianello.com

Villa La Cassinella - La Cassinella é a mais exclusiva e romântica vila à beira 
do lago e pode ser alugada para temporadas. Após dois anos de restauração, 
o visitante pode desfrutar da tranquilidade, conforto e elegância refinada 
que o Lago de Como pode oferecer. Situada na perna de Lenno, a 20 
quilômetros de Como, só é acessível por barco. Sua privilegiada posição 
geográfica, no topo de uma formação rochosa, a isola completamente 
de qualquer vizinho. Villa La Cassinella era a casa de veraneio de diversas 
gerações da família de arquitetos, os Mantegazzas, e possui uma maravilhosa 
coleção de antiguidades, incluindo pinturas e esculturas, além de uma 
biblioteca histórica. www.viavillas.com/ENJOY/property/649/

Villa Carlotta - Villa Carlotta é a construção mais famosa de Tremezzo, 
de rara beleza! A vila é uma sucessão de obras-primas da natureza e 
artes produzidas pelo homem, em harmonia sem igual. Datada de 
1600., a vila que foi residência do Marquês Giorgio Clerici apresenta 
um magnífico jardim, estátuas e fontes. Nas mãos do proprietário 
Gianbattista Sommariva, empreendedor e colecionador de arte da época 
napoleônica, a construção alcançou o auge de seu esplendor, enriquecida 
com obras de Canova, Thorvaldsen e Hayez. No século 19, a vila foi doada 
à belíssima Carlotta Di Nassau na ocasião de seu matrimônio com Giorgio 
II. Ele, sendo um botânico apaixonado, deu o requinte final quando fez o 
mais incrível jardim recheado de plantas exóticas e flores italianas. Um 
verdadeiro paraíso! www.villacarlotta.it

O lago e suas villas
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Sem neve o visitante aprecia as fantásticas paisagens, montanhas 
e rios, onde se pratica esportes como canoagem, trekking, cavalgada e 
pesca esportiva, além de saborear a excelente gastronomia regional.

Bariloche é conhecida pela excelência em serviços de hotéis, 
pousadas e restaurantes. Alguns desses hotéis são considerados os 
melhores da Argentina. 

O mais conhecido é o Llao Llao Hotel & Resort Golf Spa, nas 
imediações do Parque Nacional Nahuel Huapi, a 25 km da cidade de 
Bariloche. Inaugurado em 1938, foi destruído por um incêndio no 
ano seguinte e reinaugurado em 1940, por décadas foi considerado 
uns dos hotéis mais glamurosos da Argentina, até seu fechamento 
no final de inverno do ano 1978. Após 15 anos de recesso, em julho 
de 1993, o Llao Llao abria novamente suas portas, desta vez com o 
conceito de Hotel & Resort.

Atualmente um complexo com campo de golfe de 18 buracos, 
marina, praia, solário, um grande parque de 15 hectares integrado ao 
campo de golfe, 2 piscinas – uma coberta e outra externa descoberta, 
ambas climatizadas –, health club e ppa certificado como Spa LHW por 
The Leading Hotels of the World, business center, sala de jogos, sala de 
leitura e sala de TV e bridge. 

O Hotel possui 205 quartos, dos quais 43 estão na nova Ala 
Moreno, quartos e suítes de luxo, todas com terraço, ar condicionado e 
jacuzzi. Na Ala Bustillo, no edifício original do Hotel, a suíte presidencial 
de frente para o lago Nahuel Huapi é de 162 m² e possui banheiro com 
hidromassagem, chuveiro com massagem, um grande terraço de 108m² 
e uma grande lareira na sala de jantar. Cabanas exclusivas com uma 
imponente vista para os jardins, campo de golfe e lagos Moreno e Nahuel 
Huapi, são outras opções oferecidas.

Por Ney Ayres

A S.A.X. Magazine foi conhecer os principais hotéis de luxo da 
província de Bariloche, na Argentina, conhecida principalmente 
pelas atrações de inverno e os esportes de neve

Bariloche o ano todo

O Llao Llao também se tornou referência na gastronomia. Os 
hóspedes podem desfrutar da culinária regional, como um cordeiro 
patagônico, até a alta gastronomia internacional. O restaurante “Los 
Cesares” do chef Rodrigo Ayala, oferece “haute cuisine” com pratos 
coloridos e aromáticos em uma refinada atmosfera. 

Outro destaque da nossa viagem foi o charmoso Hotel Charming, 
considerado pelos leitores do TripAdvisor como segundo melhor hotel da 
Argentina, com uma localização privilegiada em um penhasco em Playa 
Bonita, na margem do Lago Nahuel Huapi, o Charming Luxury Lodge & 
Spa oferece uma vista panorâmica incomparável dos lagos e montanhas 
da Patagônia em todas as estações com a conveniência de estar a apenas 
7 km do centro da cidade.

Inaugurado em 2009, conta com atendimento personalizado 
e suítes equipadas com cozinha, bar, TV de LCD de 32 polegadas, além 
de spa completo, jacuzzi com ozonoterapia, sauna com aromaterapia e 
ducha finlandesa, e vistas espetaculares.

O cordeiro assado na brasa e o famoso churrasco patagônico são 
destaques do menu regional oferecido em seu restaurante, mas pode-se 
contar também com pratos da gastronomia internacional. A maioria dos 
produtos usados no menu são orgânicos, o café da manhã é o melhor da 
região, pães, doces e até os queijos são feitos no próprio hotel.

Com o atendimento dos próprios donos, o Peuma Hue, situado 
no lago Gutierrez, estância com mais de 200 hectares de floresta nativa, 
montanhas, cachoeiras e trilhas, oferece diversas atividades como: 
cavalgadas, caminhadas, tirolesa, rapel, caiaque, passeio de barco e 
pesca esportiva.

O charmoso hotel possui somente 12 suítes de luxo bem 
equipadas com TV LCD de 26 polegadas e canais via satélite, colchões 
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Hotel LLAO LLAO

Hotel Peuma Hue

Hotel Aldebaran
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LLAO LLAO Hotel & Resort – Golf – Spa
Av. Bustillo Km 25 - Rio Negro Argentina
 +54 294 4448530
Reservas: The Leading Hotels of the World: (11) 3171-4000 | 
0800 014 1819

Charming – Luxury Lodge & Private Spa
Av. Bustillo, 7.500 (Huan Huan, 7.549)
 +54 294 4462889
www.charming-bariloche.com

Estância Peuma-Hue
Cabecera Sur - Lago Gutiérrez - Km 2014 ruta 40
 +54 9 2944-501030/351031/682301
www.peuma-hue.com

Aldebaran
Península San Pedro, s/nº, entrada na Av. Bustillo, Km 20.400
 +54 294 4448678 
www.aldebaranpatagonia.com

pillowtop, com roupas de cama premium, edredons de pluma ou de pena, 
decoração exclusiva e vista para o lago e para a montanha.

Próximo ao Parque Nacional Nahuel Huapi, o Aldebaran Hotel & 
Spa possui 10 quartos com varandas com vistas para o lago ou para a 
montanha. Seus colchões de espuma com sistema de memória, roupas de 
cama de algodão egípcio, edredons de pluma e um menu de travesseiros 
já mostram que sua estada vai ser de muito descanso. 

O restaurante Sirius, que possui enormes janelas com vista do 
Cerro Lopez e do braço do Lago Nahuel Huapi Bell, combina objetos de 
design, urbanos e originais, com elementos dos povos indígenas e outros 
gêneros étnicos. No menu encontramos pratos regionais, como cordeiro 
da patagônia, cortes bovinos argentinos e peixes dos lagos.
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Quente e confortável

Já era tempo. Joia do turismo nacional, o complexo aquático 
Rio Quente Resorts firmou-se há quase cinquenta anos como um polo 
obrigatório para o viajante brasileiro que procura as belezas do nosso 
Cerrado. Com o crescimento econômico do país, e a consequente 
sofisticação de uma parcela dos turistas, o empreendimento passou 
por uma fase de reposicionamento de mercado nos últimos sete anos. 
Primeiro, deixou de ser a famosa “pousada” para se transformar no Rio 
Quente Resorts. Introduziu novas modalidades de entretenimento e até 
de bem-estar, como um spa de renome, e, no começo do ano, inaugurou 
seu empreendimento premium, o Cristal Resort. Localizado na parte 
mais alta do complexo, e mais próximo das nascentes, o novo hotel 
oferece mais conforto e qualidade de serviço do que necessariamente 
luxo. São 196 apartamentos amplos (de 43 m2 a 58 m2 de área), com 
duas camas queen size, sala, varanda, closet e banheiro bem equipado. 
Além de duas suítes presidenciais de 145 m2. 

Há um bom tempo sentia-se essa necessidade de oferecer ao 
viajante mais exigente uma opção de hospedagem diferenciada nesse 
local idílico. Rio Quente possui 18 nascentes que expelem água a 37,5ºC 
com uma vazão de 6,5 milhões de litros de água por hora, e está situado 
numa região predominantemente quente e seco, com sol a maior parte 
do ano. A chegada no Cristal Resort é impactante. O amplo Átrio Viridis 

transporta o cliente imediatamente num outro ambiente, logo no check 
in. Depois do coquetel de boas vindas, segue por um lounge com bar 
que ladeia a belíssima piscina de ladrilhos azuis escuros. Segue sob uma 
marquise que leva aos prédios de apartamentos e também ao restaurante 
Da Mata. Este, por sinal, oferece razoável adega de vinhos e uma cozinha 
de bom nível, com opções do cardápio internacional, como massas e 
carnes, e alguma outra opção mais regional. O destaque fica para as 
cerâmicas de Francisco Brennand na decoração do chão.

O Cristal Resort alia o prazer da hospedagem com a excelência 
das termas naturais, e usa a arquitetura para oferecer ao visitante uma 
experiência de alta qualidade, especialmente em função das instalações 
sociais e da piscina. Como em todo o resort, a água da piscina se renova 
em média a cada 20 minutos, o que elimina a necessidade de se dar 
tratamento químico. Localizada no alto de um platô, possui borda 
infinita, com bela visão para a natureza do cerrado. Com a temperatura 
dá água corrente em torno dos 35º C, e com calor praticamente o ano 
todo, com excessão de alguns dias mais frescos com a passagem de 
raras frentes frias, repousar na piscina é praticamente “atividade” 
obrigatória para qualquer um que pretenda se desestressar – ou 
seja, todo homem de negócios, executivos e executivas, e sua família, 
público alvo do novo empreendimento. 

Por Edgard Reymann

O Cristal Resort é a nova opção para quem quer visitar  
Rio Quente, em Goiás, e curtir a natureza com sofisticação
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Tranquilidade, beleza, conforto é o que se encontra na área da 
piscina, complementada por um serviço de bar que oferece bons drinks e 
petiscos. Praticamente é possível passar o dia inteiro em torno da piscina 
sem se preocupar com fome. À noite, o restaurante está lá para uma 
refeição menos informal. A hospedagem no Cristal Resort permite o 
acesso à todas as outras opções do complexo aquático mais conhecidas, 
a maioria dentro do Hot Park. Outra atração com acesso livre é a praia do 
cerrado, ao lado do hotel, com ondas artificiais, oferecendo divisões para 
crianças, outra mais agitada, para os jovens e ainda outra mais tranquila, 
atendendo assim à todas as preferências e necessidades.

Além da praia, há o Hot Park, com bares dentro da água mesmo, 
sorveteria, restaurante, boutique e brinquedos aquáticos como o Acqua 
River, para quem quer um pouquinho mais de emoção. O Parque das 
Fontes continua atraente, com oito píscinas termais, o Birdland é muito 
interessante para quem quer conhecer a fauna e flora locais e a vida 
noturna pode ser mais agitada se essa for a preferência. Essas são 
áreas comuns e compreendem tudo o que se costumou a caracterizar o 

resort como um destino de qualidade ainda que popular. Tudo isso, no 
entanto, não tira a tranquilidade de quem se hospeda no Cristal Resort, 
que fica mais acima e ao largo dos agitos, sempre uma condição de 
quem se hospeda num hotel premium como esse. O Cristal Resort é um 
empreendimento de 63 milhões de reais, e faz parte de um projeto de 
crescimento qualificado como destino. Até 2015, outro hotel categoria 
premium será erguido, aumentando a oferta de hospedagem com 360 
suítes família, ao lado de um centro de convenções e uma nova área 
de entretenimento, o Hot City, que incluirá shopping, bares, cinemas 
e arena para shows. A proposta pode parecer ambiciosa, mas com 
uma natureza tão exuberante cercando o empreendimento, o que era 
apenas uma pousada popular se transformará num forte polo turístico 
de nível internacional – e sem prejuízo para aqueles de menor poder 
aquisitivo que sempre a frequentaram e fizeram a sua fama.
Cristal Resort
(11) 3512 4830
www.aguasquentes.com
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Com marcas renomadas, equipamentos avançados, sauna e uma 
piscina coberta aquecida, o Sofitel Guarujá Jequitimar trouxe ao Brasil o 
conceito So SPA, desenvolvido pela marca Sofitel e presente em destinos 
paradisíacos na Europa, América do Norte e Ásia. Este é o primeiro So Spa 
da América Latina, grife que teve sua estreia em julho de 2009, no Sofitel 
London St. James.

Inserido em um ambiente elegante e acolhedor, que 
proporciona momentos de relaxamento e bem estar, o So SPA 
oferece tratamentos especiais para face e corpo como um todo. Com 
massagens envolventes e banhos especiais, as sensações são únicas 
nas oito cabines de tratamento.

Neste espaço especial, rituais de beleza e tratamentos no So SPA 
by Sofitel são apresentados de maneira similar a um restaurante francês 
gourmet, outra área de excelência da rede. As entradas, com duração de 30 
minutos, são ideais para relaxar após um dia atarefado. Depois, experimente 
os pratos principais e/ou as sobremesas, que levam em média uma hora 
cada e garantem equilíbrio e bem estar para o corpo e a alma.

Há ainda óleos essenciais, aromas e uma seleção de chás que 
complementam o ritual, juntamente com o MyBed™ - presente em todas 
as mesas de massagem, o conceito é destaque em todos os hotéis de 
luxo Sofitel, agora convertidos para SPA terapia para um conforto e 
relaxamento perfeitos.

No Sofitel Guarujá Jequitimar a So SPA terá a chancela de duas 
renomadas marcas francesas de produtos para tratamentos corporais 
e faciais: Carita e Cinq Mondes. A linha Cinq Mondes para SPA é 
internacionalmente reconhecida por sua qualidade e inovação. Os So 
SPA Sofitel Cinq Mondes já colecionam prêmios da Condé Nast, Forbes 
Magazine, Leading SPAs, entre outros.
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Relax no Guarujá

Massagem Ayurvédica
Seguindo um ritual indiano, de mil anos, esta massagem tônico-
muscular com óleos quentes, atua nas áreas de tensão a fim de 
restaurar a energia e vitalidade.
60 min. – R$ 260,00 
So Spa – Sofitel Guarujá Jequitimar
Av. Marjory da Silva Prado, 1.100 - Praia de Pernambuco - Guarujá/SP
(13) 2104 2000
www.sofitel.com
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Uma antiga fazenda de café,  
totalmente restaurada, abriga um dos 
lugares mais belos e confortáveis para 

você se hospedar. Muito mais que 
um hotel fazenda, um hotel histórico 

com infraestrutura completa
de lazer e eventos.
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O Vale do Paraíba fluminense reserva boas surpresas para 
quem quer curtir um final de semana tranquilo, longe dos agitos, das 
badalações dos resorts grifados, mas sem perder qualidade e conforto. 
Assim é para quem vai ao Reserva Aroeira, uma pousada sofisticada 
localizada na região de Barra do Piraí, a cerca de 100 quilômetros do Rio 
de Janeiro e 350 quilômetros de São Paulo. Ainda que para os paulistanos 
seja um pouco distante, vale a pena sair um pouco mais cedo num final 
de semana e encarar a viagem de cerca de quatro horas, já que a maior 
parte é feita em boas autoestradas. 

A pousada está a cerca de dez quilômetros, em estrada de terra, 
da cidadezinha fluminense de Barra, em plena Mata Atlântica, e tem 
boa parte de sua área preservada. Está situada na base de um vale, onde 
um lago espelha sua natureza exuberante. Encravados na montanha 
próxima ao lago, apenas dez chalés. Isso é uma garantia de tranquilidade 
e também de um serviço mais atencioso e personalizado. Segundo Ana 
Catharina Marques Lisboa, uma das sócias do empreendimento, apesar 
da área da pousada ser bem grande, ela preferiu manter uma estrutura 
pequena para garantir ao hóspede um clima de intimidade. 

Os chalés são temáticos, o décor remete à história ou a regiões 
exóticas, como Bora Bora, Ásia, Egito. Todos possuem frigobar, TV, DVD, 
telefone, ar condicionado, secador de cabelos, cafeteira elétrica. A roupa 
de cama inclui edredons de pluma de ganso – lá faz um bom frio no 
inverno. Todos os chalés possuem varandas com redes, e alguns oferecem 
até hidromassagem e ofurô com vista panorâmica. Não à toa, a pousada 
é muito procurada por casais, sejam namorados loucos por um fim de 
semana idílico, ou casados em busca de paz, tranquilidade e, claro, aquela 
esquentadinha na relação. 

A pousada, logicamente, aceita famílias, há uma pequena 
estrutura de lazer, com passeios a cavalo, lago com tirolesa, piscina e 
sauna. Mas, geralmente nesses casos, Ana Catharina recomenda um 
hotel vizinho, também de sua propriedade, o St. Robert, a menos de 
dois quilômetros dali, que possui a infraestrutura ideal para casais com 
crianças. Mas a verdadeira vocação da Reserva Aroeira são mesmo os 
programas “a dois”. 

Para tornar a experiência ainda mais agradável, Ana Catharina, 
que, durante dois dias da semana atua no Rio de Janeiro como médica 
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homeopata, tornou-se nos últimos anos uma competente Chef, e faz 
da pousada também uma experiência gastronômica. A região é grande 
produtora de macadâmia e de tilápias, e o cardápio do restaurante foi 
elaborado privilegiando a produção local. Além disso, a maioria das ervas 
e hortaliças são cultivadas ali na reserva, de forma orgânica. Para quem 
se hospeda, há a certeza de que não será preciso pegar o carro para 
comer bem. Pasteizinhos de tilápia com mussarela de búfala, ou o filé 
do peixe grelhado, servido em cama de alho poró, com arroz de maçã, 
camarão, abobrinha e batata assada com gorgonzola, por exemplo, são 
alguns dos quitutes servidos com muito esmero por Ana Catharina. Há 
ainda no cardápio quitutes como magret de pato, polvo, costeleta de 
cordeiro, vários tipos de filés e finas sobremesas como a torta suíça de 
macadâmia, entre outras. 

Como a própria Ana diz no menu, “nada foi planejado, tudo foi 
acontecendo. E agora? Médica ou Chef?” Há seis anos ela carrega essa 
dúvida. Mas não está preocupada. Afinal, num lugar como o Aroeira, 
preocupação é apenas uma longínqua abstração.

RESERVA ESPECIAL

Pousada Reserva Aroeira
Estrada Fazenda Aroeira, 757 – Pirái/RJ
(21) 2487 4011
www.reservaaroeira.com.br
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O valor em reais poderá variar conforme o câmbio da data de compra (17/07/12 = R$2,15), uma vez que os valores são calculados com base no dólar norte-americano. Parcelamento sujeito aos critérios de aprovação e 
elegibilidade do banco emissor dos cartões. Tarifas por pessoa em ocupação dupla, baseadas na categoria “C”. Taxas de porto e governamentais não inclusas. Bonus Share the Experience: até US$400 por pessoa em crédito a 
bordo. 2012 Book Now Fares válidas até 31/08/12. Crystal Family Memories Program: créditos a bordo e outros benefícios válidos a partir de 6 passageiros, em ocupação dupla, que fi zerem a reserva com pagamento integral. 
Sistema All-Inclusive: bebidas alcoólicas, não-alcoólicas e gorjetas já inclusas no valor da tarifa. Ofertas não cumulativas com outras promoções, aplicam-se aos dois primeiros passageiros e estão sujeitas à disponibilidade, 
podendo ser revogadas ou modifi cadas a qualquer momento, sem prévio aviso.

SP - (11) 3078-2474 • 0300-777-2474
contato@pier1.com.br • pier1.com.br

Viagem Data Dias Portos de escala 40% Entrada + Taxas: + 4 parcelas

2318A 25 Ago 2012 5 Barcelona, Cannes, Bonifacio e Roma R$1.733,13    R$422,48
    Valor total: R$3.423,03

2320B 22 Set 2012 8 Atenas, Navplion, Corfu, Kotor, Zadar e Veneza R$2.781,06 R$675,64
    Valor total: R$5.483,61

2321A 30 Set 2012 8 Veneza, Ravenna, Kotor, Corfu, Mykonos e Istambul R$2.781,06 R$675,64
    Valor total: R$5.483,61

2322B 17 Out 2012 7 Haifa, Bodrum, Corfu, Dubrovnik e Veneza R$2.429,60    R$591,79
    Valor total: R$4.796,75

2323B 30 Out 2012 6 Atenas, Navplion, Mykonos, Kusadasi e Istambul R$2.089,40 R$507,94
    Valor total: R$4.121,15

2325 17 Nov 2012 11 Barcelona, Málaga, Sevilha, Casablanca, Las Palmas, R$4.870,15 R$1.281,62
   Santa Cruz de Tenerife, Funchal e Lisboa Valor total: R$9.996,61

The World’s Best is Now All Inclusive!

Europa 2012

Um cruzeiro pela Europa, para ser perfeito, deve incluir tudo o que você imagina: charmosas cidades medievais, castelos imponentes, catedrais 
magníficas e pernoites suficientes para aproveitar o melhor de cada destino. The Perfect Choice.

Aproveite as melhores condições
para viajar à Europa em 2012:

• Crystal Family Memories Program

• Sistema “All-Inclusive”

• Bonus Share the Experience

CONDÉ NAST TRAVELER
World’s Best Large-Ship Cruise Line

Por 18 anos

TRAVEL + LEISURE 
World’s Best Large-Ship Cruise Line

Por 16 anos consecutivos

Sax - jul 2012.indd   1 18/07/12   14:22
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O Grand Hotel de Bordeaux & Spa lançou recentemente, o serviço 
de “Wine Concierge”. Degustações, jantares harmonizados com os melhores 
vinhos de Bordeaux, visitas privativas aos mais legendários châteaux da região 
são algumas das novidades oferecidas pelo serviço.

O hotel oferece uma verdadeira viagem pelas grandes vinícolas da 
região por meio do inovador serviço de “Wine Concierge”, que foi criado para 
amantes do vinho interessados em conhecer o que a região oferece. 

O hotel possui um programa de jantares harmonizados, no qual 
o hóspede tem a experiência de conhecer os proprietários das melhores 
vinícolas, além de participar das degustações promovidas pelo Chef 
Sommelier Jean-Michel Thomas.

O suntuoso estabelecimento passou recentemente por uma renovação 
é reconhecido entre os amantes da boa gastronomia pelo restaurante Le 
Pressoir d’Argent, uma estrela no Guia Michelin e comandado pelo aclamado 
chef Pascal Nibaudeau. Gourmets e aficionados do vinho também frequentam a 
famosa Brasserie l’Europe, com decoração típica das grandes brasseries da “Belle 
Epoque”; o Victor Bar, que homenageia o escritor Victor Hugo e ao arquiteto 
Victor Louis, além do L’Orangerie, o aconchegante jardim de inverno do hotel.

O Grand Hotel ainda abriga o recém-inaugurado The Black Diamond, 
famoso night club privé, e o spa Les Bains de Léa, inspirado nos antigos banhos 
romanos, com uma vista espetacular de Bordeaux.
The Leading Hotels of the World
Reservas: +33 (0)5 57 30 44 44 
contact@ghbordeaux.com
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O primeiro hotel da Coleção Oetker na África e o segundo fora da 
Europa, o Hotel e Spa de luxo Palais Namaskar em Marrakech abriu suas 
portas em abril. Um resort idílico com 41 suítes, villas e palácios. O Palais 
Namaskar foi construído seguindo os princípios de Feng Shui e está inserido 
em um cenário pitoresco entre as montanhas Atlas e as Colinas Djebilet.

O renomado designer franco-argelino Imaad Rahmouni assina 
a arquitetura requintada, que mescla elementos orientais à tecnologia 
contemporânea, com sutis toques mouriscos e andaluzes. 

As acomodações no Palais Namaskar incluem as suntuosas 
residências, com suítes espaçosas, além das confortáveis Villas 
particulares com piscina e decoração minimalista, que contam com 
jardim particular e piscina aquecida.

O Le Namaskar Restaurant tem vista para a piscina principal 
e é sucesso em Marrocos. O Tea Lounge oferece um ambiente mais 
descontraído para uma refeição leve ou o chá da tarde. Na cobertura 
encontra-se um elegante bar com um vista para as Montanhas Atlas e 
as Colinas Djebilet. 

O Palais Namaskar situa-se fora da Medina, o que oferece uma 
série de atividades nos arredores da propriedade, como quadriciclo, 
passeio de camelo ou a cavalo, trilhas e ciclismo nas montanhas Atlas ou 
golfe em um dos seis campos disponíveis.

Um jato particular, que percorre a distância entre o aeroporto 
de Casablanca e Marrakech em apenas 30 minutos, fia à disposição dos 
hóspedes. A decoração do avião é uma extensão do design do Palais 
Namaskar, e também faz transfers entre os demais hotéis da rede Oetker.

Obra Prima na África
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Palais Namaskar 
Reservas +212 (5) 24 29 98 00
reservation@palaisnamaskar.com 
www.palaisnamaskar.com
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Paella para todos
Dois jovens talentos da cozinha, Mireia e Ott, fazem da filosofia de aproximação o carro-chefe 

do La Tasca. Há tempos, a culinária espanhola vem sendo um ingrediente da gastronomia paulistana, 
mas, como acontece com outros restaurantes de cozinha internacional, ela é apresentada com uma 
soberba que nem sempre justifica suas origens. No caso da cozinha espanhola, o calor dos pratos tem 
tudo a ver com a cultura e com o povo do país ibérico. Assim, a proposta do casal de elaborar um 
cardápio totalmente baseado na “cozinha de panela” vivenciada na Espanha tem se revelado bem-
sucedida. Quem entra, não apenas come bem, mas respira a cultura – e os deliciosos aromas de uma 
cozinha condimentada – que inspirou os mais famosos pratos, especialmente a paella.

O La Tasca tem uma decoração aconchegante, apesar do alto pé-direito da construção, que 
dispensou o teto convencional para ganhar um adorno arquitetônico que acompanha a inclinação 
acentuada do telhado. Mesmo assim, o piso em azulejo hidráulico dá um toque mais rústico ao 
ambiente. E a iluminação, com belos lustres, valoriza a decoração em que os posters de touradas, 
filmes de Almodóvar e camisas da seleção espanhola de futebol, hoje em total evidência, são realçados. 
Mas o que chama a atenção, embora incrustado na parede acima da entrada do lavabo, é uma arte 
em azulejos em que sobressaem cozinheiras preparando uma paella próximo ao mar. Está ali todo o 
segredo e inspiração que Mireia e Ott trouxeram para o La Tasca.

As entradas – tapas e reciones – impressionam. Não dá para perder as Gambas al Ajillo (camarões 
ao molho de alho com leve pimenta) e muito menos o Jamón Pata Negra (presunto especial espanhol 
servido em fatias sobre pão). Se você já conhece essas iguarias, pode encarar com fé os embutidos 
espanhóis ou o Queso Manchego, um delicioso queijo da região da Mancha. Ao se deparar com a parte 
dos pratos principais, não dá para menosprezar quitutes preparados à moda ibérica: a Trucha con Jamón 
– truta com o presunto Pata Negra – ou o Solomillo al Jerez, um filé ao molho Jerez, acompanhado de 
cogumelos e batatas panaderas – assadas ao forno com azeite, alho, tomilho e alecrim.

Mas a vocação da casa está mesmo nas paellas. Só delas são seis modos diferentes de preparo. 
Optamos por uma das mais conhecidas, a Marinera, só com frutos do mar (lula, camarões, mexilhões, 
peixe, lagostim e pimentão). Mas há a mista, que ainda inclui frango, a Fideuá, da região de Gandia, que 
substitui o arroz pelo macarrão, a de Arroz Negro (com arroz bomba), a de Bacalao con Coliflor (arroz 
bomba, bacalhau e couve-flor) e a de verduras, para vegetariano nenhum botar defeito. 

Para a sobremesa, vale experimentar o Brazo de Gitano (pão-de-ló recheado com creme de 
amêndoas) ou a Coca Toranja (bolo de chocolate com laranja).

Ao abrir o La Tasca, Mireia pensou também em levar a ideia para dentro da casa do consumidor. 
Além do serviço de entrega em casa, é possível solicitar o preparo de banquetes para grupos de até 
quarenta pessoas. Mas se o desejo é se aprofundar mais na gastronomia espanhola, em uma terça-
feira de todo mês, Mireia faz o Martes Sabroso, onde ensina a fazer uma paella. Os interessados 
acompanham o preparo, provam e ainda saem com um “certificado” de paellero. Melhor que isso, só se 
você estiver de frente para o Mar Mediterrâneo.
La Tasca
Av. Carinás, 592 – Moema – São Paulo/SP
(11) 2308 1091
www.restaurantelatasca.com.br
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Gastronomia Contemporânea
Nossa visita ao recém-inaugurado Jaú foi uma agradável 

surpresa. O projeto dos arquitetos Maira Zanchetti e Mauro 
Bernardes cria um clima descontraído e aconchegante, em três 
ambientes: o salão principal, que inclui um bar e um lounge, e duas 
áreas externas, uma na frente e outra no fundo com uma parede 
com plantas de espécies típicas da mata Atlântica. 

O talentoso Chef Hugo Grassi, de Vitória (no Espirito Santo), 
celeiros de grandes Chefs no Brasil, surpreende com combinações 
criativas de textura e sabor, como Anchova negra com risoto de 

tomate ou o Creme de Burrata e azeite de salsa. O Chef também 
gosta de brincar com molhos, redução de aceto balsâmico e azeitonas 
pretas chilenas, e usa variedades de flores comestíveis, como ragu de 
cogumelos com prato de entrada. A sobremesa foi um show a parte 
e o cheesecake com maçã verde e mel trufado é divino.

Restaurante Jaú
Alameda Jaú, 1.303 – Jardins – São Paulo/SP
(11) 3081 1160

Lupércio, na mitologia grega, 
é um dos nomes de Fausto, deus dos 
bosques e grande amante de festas. Recém 
inaugurado, o Lupercio já virou ponto de 
badalação nos Jardins. 

O Chef Thiago Saldiva, que já 
trabalhou com o talentoso José Barattino 
no Emiliano e acaba de retornar de uma 
temporada na França onde passou por 
restaurantes parisienses como o La Table 
e L’Arpège, elaborou menu composto 
de clássicos italianos e franceses, onde 
destacamos entradas como a Focaccia de 

espinafre, ricota, ovo e pancetta – com massa 
finíssima – e a Piadina de mortadela italiana, 
ricota de búfala, balsâmico e flor de sal.

Como prato principal, encontramos a 
costela de porco e prosciuto (tipo de presunto 
curado a seco, envelhecido, temperado, fatiado 
e servido sem cozimento) com risoto de sálvia; 
o Confit de pato com gratin de couve-flor e 
cebola ao forno e o Tagliatelli negro com 
frutos do mar. Entre as sobremesas, o Canolli 
de mascarpone (o verdadeiro mascarpone), 
manga e chocolate branco e o Pain perdu com 
banana caramelada e zabaione. 

A decoração, projetada pelos 
arquitetos Sergio Ortiz e Fernanda Martini, 
é rústica com paredes em tijolos à vista e 
diversos elementos de antiquários, como 
luminárias da antiga estrada de ferro de 
Itu e ladrilhos hidráulicos no salão. Chama 
a atenção o teto com 50 mil rolhas e uma 
adega de vidro com pé direito duplo no bar.

Lupercio Restaurante
Al. Min. Rocha Azevedo, 1373 - Jardins/SP 
(11) 3062 6644
www.luperciorestaurante.com.br 

Franco Italiano
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O restaurante espanhol Don Curro, localizado no bairro de 
Pinheiros, comemorou em maio 54 anos de existência. Considerado um 
patrimônio gastronômico de São Paulo, lança seu menu da temporada 
primavera e verão com pescados e frutos do mar.

No Menu da Temporada, o cardápio já inclui o couvert com 
pães, frutos do mar ao vinagrete; pimentões ou peixes temperados. 
De entrada sugestões de saladas, gaspacho, polvo, ou lulas. Já 
como prato principal oferece a famosa Paella Don Curro, Zarzuela 
de Pescados, frutos do mar, camarões e a Plancha Del Pescador 

com camarão, cigala, linguado, lulas grelhadas acompanhada com 
batatas coradas e molho de alho; além de duas opções de peixes 
grelhados. Para terminar são três opções de sobremesa incluindo a 
Torta de Santiago ou a Torta Espanhola, receita da família. O Menu 
da Temporada custa R$ 98,00 por pessoa.

Don Curro
Rua Alves Guimarães, 230 – Pinheiros – São Paulo/SP
(11) 3062 4712
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Coco Bambu 
em são Paulo

Destaque na gastronomia cearense, o renomado Coco Bambu 
inaugura sua filial em São Paulo, ocupando o espaço do antigo 
T.G.I. Fridays, na esquina das avenidas Santo Amaro e Juscelino 
Kubistchek, onde o projeto da arquiteta brasiliense Raquel Fechina 
criou um ambiente casual com decoração rústica e contemporânea.

As grandes atrações do menu, desenvolvido pela Chef 
Daniela Barreira, são os frutos do mar trazidos diretamente do 
Ceará. O Camarão crocante, empanado com coco acompanhado de 
mango chutney, e o Pastel de lagosta, com massa fresca recheada 
com lagosta e molho quatro queijos, são ótimas opções de entrada.

Como prato principal destacamos: o Rede de pescador, 
divertido mix de frutos do mar grelhados (lagosta ,camarão, 
mexilhões, peixe e lula). O suculento Peixe Inteiro, assado, 
marinado em tempero à base de alho, mostarda, limão e 
especiarias, que é servido com variedade de verduras e legumes. 
O campeão de pedidos é o Camarão internacional, servido sobre 
cremoso arroz com ervilhas e presunto, envolvidos com molho 
branco e gratinados com mussarela.

Cocada ao forno, elaborada com coco ralado fresco e leite 
condensado, dourada ao forno, servida ainda quente e a Tapioquinha, 
tradicional massa cearense recheada com cocada cremosa e decorada 
com calda de chocolate são sobremesas deliciosas.

Coco Bambu JK
Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 737
Vila Nova Conceição – São Paulo/SP
(11) 3051 5255 | 3068 9888 | 3085 8485
www.restaurantecocobambu.com.br

Meio século
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Encontro Terrazas

O grupo Terrazas de Los Andes organizou em Mendoza, na Argentina, 
uma grande degustação vertical com oito vinhos e um jantar em sua adega.

O evento realizado no grande salão das Barricas - instalação 
datada de 1889 e restaurada 1999 pelo grupo Moët Chandon -, contou 
com a presença dos enólogos Herve Birnie Scott e Nicolas Audebert na 
apresentação de quatro vinhos Malbec (1997, 2001, 2005 e 2008) e mais 
quatro vinhos Cabernet Sauvignon (1999, 2002, 2005 e 2007). Os oito 
belos exemplares são bem estruturados, elegantes, com um equilíbrio 
extraordinário em sua acidez e taninos.

Os destaques foram: Malbec 2008, com mais volume, bem 
estruturado e muita elegância; Malbec 2001, o preferido dos convidados, 
acidez bem equilibrada, complexo e elegante; Cabernet Sauvignon 1999, 
que se apresentou bem maduro, boa intensidade, vinho completo no 
aroma e palato e o Cabernet Sauvignon 2002 com aromas de especiarias 
e frutas negras com ótimo frescor, boa potência e estrutura.

No jantar foram servidos outros vinhos da bodega, Terrazas 
Reserva Chardonnay 2010, que acompanhou os aperitivos e os pratos 
de entrada. Junto ao prato principal foram servidos os tintos:  Single 
Vineyard Malbec 2008, Single Vineyard Cabernert Sauvignon 2007, e 
durante a sobremesa, o Afincado Tardio Petit Manseng 2008.

A Bodega Terrazas proporcionou, em nossa opinião, umas das 
melhores degustações do ano, onde tivemos a oportunidade de desfrutar 
diversas safras, mostrando a competência dos enólogos e de todos os 
elementos envolvidos no processo, desde o solo e o clima privilegiado 
pela natureza com sistema de irrigação do degelo natural das cordilheiras, 
passando pelos cuidados na colheita, na seleção das uvas, na vinificação 
e guarda em barricas de carvalho francês, até seu engarrafamento. 

A certificação da francesa Moët Chandon, do grupo LVMH, 
confirma a Bodega Terrazas como uma das marcas mais conhecidas e 
respeitadas no mundo do vinho.

A S.A.X. viajou a convite da Moët Chandon do Brasil.
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A Boutique Pissani possui massas gourmet exclusivas, 
fabricadas com os melhores ingredientes para agradar 
os paladares mais exigentes.

Surpreenda-se com maior diversidade de texturas e 
recheios, feitos com ingredientes selecionados para 
criar sabores únicos. 

Experimente o segredo dos grandes chefs e viva uma 
experiência inesquecível a cada pedaço.

* Tortelini de mix de cogumelos com aspargos.

O segredo dos maiores chefs 
está na seleção dos melhores 
ingredientes.

Massas Pissani é um deles.

Alameda Franca, 1413 - Jardins - São Paulo - SP 
Telefone: (11) 3081-6847 

ParkShopping Piso Superior - Brasília - DF 
Telefone: (61) 3047-4759

WWW.PISSANI.COM.BR
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O mercado de vinhos cresceu e se sofisticou tanto no Brasil 
nos últimos anos, que a chegada do Beaujolais, evento que acontece 
mundialmente no segundo semestre, tornou-se um evento que os fãs 
desse vinho leve e agradável marcam na agenda. A novidade para este 
ano, no entanto, vai além da chegada do Beaujolais Nouveau, prevista 
para novembro. Já chegaram ao mercado brasileiro os beaujolais crus, 
produzidos com a mesma uva gamay, por uma elite composta de 
dez denominações de origem (ou Appellation d’Origine Contrôlée). São 
vinhos mais complexos e longevos, podendo ser guardados por até 
dez anos. Obviamente, também são mais complexos e podem ficar 
ainda melhor com o passar do tempo. S.A.X. conversou com Raphaël 
Allemand, diretor da Interbeaujolais no Brasil, que, entre outras boas 
notícias, informou que o preço desses beaujolais diferenciados será 
bastante competitivo, em torno de R$ 75,00 a garrafa, dentro da faixa 
dos já encontrados no mercado.

O que motivou a vinda da Interbeaujolais para o Brasil?
O mercado brasileiro tem grande potencial. Ainda se consome pouco 
vinho no país, cerca de 2 litros por pessoa, média que deve quase dobrar 
nos próximos 15 anos. Além disso, as vendas do Beaujolais cresceram 
77% entre 2009 e 2010, sem ação institucional.

Qual a estratégia de divulgação dos Beaujolais crus? 
Esses vinhos contam com dez denominações, e nossa estratégia conta 
com ações de comunicação institucional, mas totalmente à parte dos 
beaujolais nouveau, já que nossos vinhos pertencem a uma categoria 
superior. Também participaremos dos principais eventos do setor.

Qual será o preço médio dos Beaujolais crus?
Os preços observados no mercado brasileiro vão de R$ 45,00 a R$ 130,00. 
Podemos situar o preço dos crus em torno de R$ 75,00.

Beaujolais 
de respeito

Conheça os cinco Beaujolais Crus à venda no Brasil

Mais intenso, mineral e com notas de frutas escuras
Domaine Combe au Loup – Denominação Morgon

Boa estrutura e taninos florais
Domaine Boischampt – Denominação Juliénas
Beaujolais Beauvernais – Denominação Juliénas

Leves, frutados e tons de especiarias
Domaine Combe au Loup- Denominação – Regnié
Domaine Combe au Loup – Denominação Chiroubles
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“Adolescente”. 
E já famosa
Se o espírito olímpico diz que o importante é 
competir, no mundo de Baco competir tem mais a ver 
com a conquista rápida de mercados. A O. Fournier 
foi fundada há apenas doze anos, e está com suas 
videiras firmemente fincadas na Argentina, no Chile 
e na Espanha. Produz cerca de 1,5 milhão de garrafas 
por ano. Portanto, seu objetivo é atingir o mercado 
em escala mundial. Não lhe falta qualidade. Numa 
degustação promovida pelo produtor destacamos o 
chileno Centauri 2009 (R$ 119,00), por ser um vinho, 
digamos, radical. Sua proximidade com o mar deu 
incríveis notas marinhas a esse sauvignon blanc. O 
espanhol Alfa Spiga 2004 (R$ 269,64) é um tempranillo 
potente que se tornou referência da região. E o Alfa 
Crux 2007 (198,80), nosso preferido, possui uma 
elegância de fazer inveja aos outros malbecs argentinos, 
país onde essa casta se destacou para o mundo. Com 
vinhos tão marcantes e diferenciados, pode-se dizer que 
a O. Fournier veio para fazer história, e rápido.

Cinema e vinho têm uma semelhança ao menos. Em 
ambos os casos, existe o culto às produções de autor. Se o 
cinema tem Truffaut e Bergman, o mundo do vinho também 
tem uma variedade de nomes que fazem diferença e tornam o 
negócio mais rico.

É o caso do Quinta da Pellada, de Álvaro Castro. Com 
uma produção modesta na quantidade, mas superlativa na 
qualidade, ele esteve no Brasil para apresentar suas joias criadas 
no Dão, em Portugal. Delas, destacamos o Quinta de Saes 2008 
(R$ 95,32) pela leveza, excelente opção para consumo imediato, 
e o Pape 2007 (R$ 277,60), um vinho que é uma seda na boca, 
com muita persistência, o que o torna ainda mais atraente. 
Ótima e recente criação de Álvaro Castro. 

Toque do autor
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O produtor Philippe Pacalet produz alguns dos 
melhores vinhos da região de Bourgogne (França), e são feitos 
de forma natural, sem uso de defensivos nem de SO2, sua 
adega fica cavada na rocha borgonhesa. Um dos seus principais 
vinhos é o Meursault 2007, que possui aromas de frutas cítricas, 
é bem estruturado, elegante e tem boa acidez. 
R$ 443,00
Televendas: (11) 3383 7477
www.worldwine.com.br

Grande Pacalet

Belo Brunello

Cultivar castas autóctones por 
toda a vida parece a mais saudável das 
“obsessões” que um ser humano pode 
ter. E esta é a de Telmo Rodriguez, 
espanhol à frente da companhia de 
vinhos que leva seu nome. Telmo esteve 
no Brasil apresentando sua produção, 
que compreende nada menos do que 
nove regiões espalhadas pela Espanha.

Entre os destaques, um 
autêntico Rioja, o Lanzaga 2008, com 
uvas tempranillo, garnacha e graciano. 

O top da casa, o Matallana 2006 (R$ 
475,60), do Duero, com uma produção de 
menos de 5 mil garrafas, impressionou 
até Robert Parker, ainda mais por ser 
feito unicamente com uvas tinto fino, 
nome dado na região para a tempranillo.

A grande surpresa, no entanto, 
é o Molino Real 2005 (R$ 237,80), 
recuperação de um antigo vinho de 
sobremesa do século 18, da região 
de Málaga, e na época chamado de 
Mountain Wine pelos ingleses.

Caçador de castas perdidas

O Brunello di Montalcino 2005, da Vinícola Le Potazzine Gorelli, 
100% Sangiovese, possui uma cor vermelho rubi intensa, no paladar é bem 
estruturado, mas suave e elegante, com longa persistência, seu bouquet é 
profundo e largo com notas de frutas secas.
R$ 230,00
MS Import
(11) 3662 0658
www.msimport.com.br
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Líquido raro
Gostamos de destacar champagnes pouco 

conhecidas por aqui, como a Champagne Pinot Meunier 
Vieilles Vignes Millésimé 2006, considerada como uma 
joia rara do produtor Michel Loriot e de uma safra da 
qual são produzidas pouquíssimas quantidades.

De variedade única, 100% da uva Pinot 
Meunier, de videiras velhas plantadas nas encostas 
das colinas de Festigny com idade média de 70 anos, 
este vinho apresenta frescor, com notas de geleia de 

damasco e especiarias orientais. Elegante com uma 
acidez muito equilibrada.

Ainda não está disponível no país, e terá venda 
exclusiva na Casa Porto no segundo semestre.
Linha Michel Loriot 
Preço sob consulta 
Casa do Porto
Alameda Franca, 1.225 – Jardins – São Paulo/SP
(11) 3061 3003
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Grande Grand Cru 
A família Dampierre, que produz vinhos de alta qualidade 

desde 1880, com vinhedos classificados como Grand Cru e Premier 
Cru, utiliza o antigo método de “atar” a rolha à garrafa, um processo 
100% manual e muito trabalhoso que é reservado para champagnes 
mais nobres da empresa como o Dampierre Brut Millésime “Family 
Reserve” Grand Cru 2004. 100% chardonnay, seu aroma é complexo 
e elegante, com notas de frutas, toques de tostado, no paladar 
é delicado e fresco, mas aos poucos se mostra um champagne 
estruturado e completo, com uma textura macia.
Dampierre Brut Millésime “Family Reserve” Grand Cru 2004
Preço sob Consulta
Interfood
(11) 2602 7255
www.todovino.com.br

A Veuve Clicquot do Brasil 
trouxe para nosso país o La Grand 
Dame safra 2004, que apresenta 
uma cor luminosa, de um dourado 
cintilante com reflexos de âmbar.

O primeiro nariz revela 
uma trama mineral marcada, um 
frutado de grande nobreza (pêssego 
branco e bergamota). Na agitação, 
o buquê se torna voluptuoso com 
toques de brioche de damasco, 
baunilha, frangipane e jasmim. Na 

boca é encorpado e denso com 
textura fresca e sedosa, de longa 
persistência. O duo Verzenay/Avize, 
dominantes nesta mistura, assume 
toda a sua dimensão. 

 Em sua composição estão 
presentes 61% de Pinot Noir e 39% 
de Chardonnay, o corte exclusivo é 
de 8 grand crus históricos: Aÿ, Bouzy, 
Ambonnay, Verzy, Verzenay, Avize, 
Oger, Le Mesnil sur Oger.
R$ 670,00 – em lojas especializadas

La Grande  
Dame Blanc 2004
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Autêntico e elegante, o espumante italiano Sperone Prosecco DOC 
é perfeito para ser desfrutado em momentos especiais. 
Harmonize com saladas e entradas leves.

Autêntico
como a itália

www.lapastina.com.br
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Whisky da Rainha
Em homenagem ao Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II, 

a Royal Salute lançou a edição limitada Royal Salute Diamond Jubilee.
Criado em 1953 para marcar a coroação da Rainha, o whisky de 

luxo Royal Salute dará sequência à tradição celebrando os 60 anos de 
reinado da monarca com o lançamento da edição limitada Royal Salute 
Diamond Jubilee, com seu whisky 21 anos.

A edição comemorativa é apresentada em um luxuoso frasco de 
porcelana na cor azul, que representa uma das cores das pedras da coroa 
britânica (a safira), e traz alguns detalhes na cor prata como o filete com 
o nome do whisky, idade do mesmo e brasão da destilaria. A tampa da 
garrafa é uma rolha revestida também na cor prata. 

Sua embalagem é uma caixa artesanal com um display para 
a visualização do rótulo. A edição estará disponível em mais de 20 
mercados ao redor do mundo; no Brasil, estarão disponíveis somente 650 
garrafas, e cada unidade será vendida ao valor de R$ 750,00.
www.pernod-ricard.com.br
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Whyte & Mackay, fundada em 1844, é uma das destilarias mais antigas do 
mundo, uma das líderes do mercado de whisky na Escócia, e foi uma das primeiras a 
exportar o líquido dourado. Surpreendentes e saborosos, seus whiskies têm processo de 
produção diferenciado: Double Marriage – um duplo casamento, em uma tradução literal.

Processo único e exclusivo de maturação, no Double Marriage o master blender 
seleciona 35 maltes que foram envelhecidos em barris de carvalho americano branco e 
os junta. Após esse primeiro “casamento” junta-se esses whiskies de malte aos whiskies 
de grãos, também envelhecidos, deixando essa mistura envelhecer por mais um ano em 
barris de Jerez, mais caros e raros que os barris de carvalho americano branco.

O Whyte & Mackay 30 Years Old é um clássico refinado, contém sabores que 
explodem no palato, cor de mogno dourado e brilhante, e aroma profundo e maduro. O 
Jerez mostra-se imediatamente. Na boca podemos perceber maçãs e avelãs, deixando o 
palato rico, maduro, elegante e distinto. 
R$ 945,90
Casa Flora 
SAC: (11) 3327 5199
www.casaflora.com.br 
www.whyteandmackay.co.uk

Casamento Perfeito
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O gigante é nosso

O 
gigante passa bem, obrigado. E, depois de 
acordar naquele singelo anúncio e sair sem 
destino pelo mar, em julho deu o ar da graça 
pela orla carioca. A segunda semana do mês 
foi marcada por uma ação de peso da Diageo 
no Rio de Janeiro, com seu whisky Johnnie 

Walker à frente. Pela primeira vez uma cidade da América 
do Sul recebeu a final do World Class, evento mundial de 
coquetelaria realizado pela multinacional, para promover 
seus destilados de luxo, em especial as vodkas Cîroc e Ketel 
One, o rum Zacapa, o gim Tanqueray, a tequila Don Julio e, 
claro, o whisky Johnnie Walker. O local não poderia ter sido 
mais criativo: a Ilha Fiscal, que testemunhou a premiação 
do australiano Tim Philips, do elegante Hemmesphere, de 
Sydney, como o melhor bartender do mundo.

Um dia antes, porém, S.A.X. esteve no hotel Fasano, 
onde estava hospedada a maioria dos VIPs estrangeiros 
convidados para a premiação, e acompanhou a Johnnie 
Walker Blue Label ‘Ultimate Game Changing’, uma festa 
“petit comité”, se compararmos o tamanho do evento, no 
Bar Londra. O ator Cauã Reymond, atualmente na novela 
Avenida Brasil, também foi convidado, não dormiu no hotel, 
mas chegou na hora a bordo de um luxuoso Audi Q3. A 
celebração, no entanto, seguiu para a piscina localizada 
na cobertura do hotel, onde três vencedores anteriores do 
World Class prepararam drinques exclusivos com o Blue 
Label. Este foi o ponto alto da noite, já que os coquetéis 
foram apresentados a ninguém menos que a mulher eleita 
como a mais sexy do mundo pelas revistas Elle e Esquire: 
Christina Hendricks, da série televisiva Mad Men. A bela 
ruiva, que interpreta a estonteante Joan Holloway, trajava 
um vestido com generoso decote, algo que já se tornou 
sua marca registrada. Christina tornou-se a porta-voz da 
Johnnie Walker depois de dar uma entrevista dizendo que 
sua bebida preferida era o Black Label, e afirmou que toda 
mulher acha charmoso o homem que bebe whisky. 

O Brasil e o “gigante” – seja ele o Johnnie Walker 
ou a Diageo mesmo, que é uma das maiores do mundo – 
estão em lua-de mel. O mercado de bebidas do segmento 
de luxo vem crescendo no país a taxas muito maiores do 
que a média mundial. No ano passado, a taxa foi de 62%. 
Para se ter uma ideia da crescente importância do Brasil 
nesse mercado, a Diageo apresentou pela primeira vez fora 
da Ásia os Johnnie Walker Golden Reserve e Platinum, este 
o segundo rótulo mais sofisticado dos whiskies de linha, 
depois do Blue Label. O mercado também está aquecido 
para outras bebidas: as vendas das vodcas Cîroc e Ketel One 
aumentaram em 100% e o brasil é hoje o segundo mercado 
da Diageo no mundo. E a Diageo detém os direitos da 
cachaça Ypioca no Brasil, o que não é pouco.

Por Edgard Reymann

1

2

4

3

1) Christina Hendricks
2) Tim Philips - Diageo Reserve WORLD CLASS 
Bartender of the Year
3) Cauã Reymond e o Audi Q3
4) Os bartenders que já venceram o 
World Class em anos anteiores: Aristoteles 
Papadopoulos, Manabu Ohtake e Erik Lorincz
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Terças na B4

A 
B4 reabriu, em novo endereço, 
já que o local continua o 
mesmo, mas a entrada agora, 
é pela Rua Peruíbe (paralela à 
badalada Rua Amauri). Sob o 
comando do estilista Ricardo 

Almeida, a B4 está agitando as noites de terça-
feira em parceria com Marcelo Yura e Vini 
Machado. No final de junho, Marcelo – parceiro 
de longa data da S.A.X. –, recebeu muita gente 
bonita, na sua festa Be Authentic. A pista lotou 
ao som dos DJs Daniel Dalzochio, Paulo Oliveira 
e Eduardo Vallejos, time do Authentic Project, 
apoiado pela S.A.X. Magazine.

1) Lary Augusto
2) Herickson Rosa e Bruna Santos
3) Gabriela Machado, Maria Novaes e 
Rafaela Machado
4) Geovana Santos e Eduardo Vallejos
5) Marcelo Yura, Vini Machado e Ricardo 
Almeida
6) Daniel Dalzochio e Natalia Siqueira
7) Larissa Morales e Lis Silveira
8) Vinicius Vieira
9) Cacá Fernandes
10) Aline Lira
11) Fernando Almeida
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www.cantodaflorestaecoresort.com.br
email: reservas@hotelcantodafloresta.com.br

reservas: (11) 3892-7732 / (19) 3938-1599

Estar...

1. Piscina de adulto climatizada                        
e Piscina infantil
2. Quadras de tênis                                                               
3. Quadras de squash (a parte)                                       
4. Quadra de vôlei grama                                                 
5. Campo de futebol society                                             
6. Spa
7. Saunas (seca e a vapor)                                              
8. Home teather c/videokê                                               
9. Pesca ecológica                                                           
10. Boutique          
11. Mountain bikes (a parte)  
12. Trilhas e cachoeira

13. Heliponto
14. Quiosque de musculação
15. Programa de Atividades de 
Lazer (monitoria adulto e infantil)
16. Programação mística 
especial: 
Oficinas diversas e vivências no
parque místico
17. Recantos da Água, Terra, 
Fogo e Ar   

Harmonização, Meditação e Yoga são outros pontos fortes para  

aquelas pessoas que apreciam o equilíbrio entre corpo e mente.

As vivências sempre se iniciam com uma caminhada pelas 

trilhas terapêuticas e ecológicas, sejam elas nos templos da 

Lua, do Sol, no Labirinto, na Pirâmide, ou nos Recantos do 

Fogo, da Água, da Terra ou do Ar.

O Importante, mesmo, é o despertar dessa jornada interior...

Bem  
AMPARO - SP

Em poucos lugares percebemos quão profundo é o 

significado dessa expressão. 

O Canto da Floresta Ecooresort foi projetado e 

construido segundo os preceitos do Feng Shui, em uma 

área de 52 alqueires ladeados por bosques, rio de água 

cantante e montanhas.

AMPLA ESTRUTURA DE LAZER
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O rei do pedaço

No dia seguinte à sua aposentadoria, Manoel foi traído pelo 
próprio piloto automático. Como estava acostumado há dezenas de 
anos, pulou da cama às seis e 
meia da manhã sem ajuda 
do despertador, e saiu do 
quarto na ponta dos pés 
para não acordar Zélia. A jovem 
mulher, recentemente adquirida 
no seu terceiro casamento, 
roncava solto, com os olhos 
encobertos por máscara de 
avião. Dirigiu-se ao closet, onde 
o esperavam duas dúzias de 
ternos de grife metodicamente 
perfilados em cor por matiz, 
os mais claros para dias de 
sol à direita, na direção dos 
mais escuros, para manhãs 
feias ou chuvosas à esquerda. 
Supersticioso, ele mantinha à parte 
um terno negro usado apenas em 
funerais, algo que estava se tornando 
frequente conforme parentes, 
colegas, clientes e contemporâneos 
partiam do mundo. Felizmente, não 
era o caso daquela gloriosa manhã de 
verão, e que combinava bem com um 
terno panamá.

Impecavelmente trajado e 
perfumado, Manoel engoliu às pressas 
o café e saiu. Só no elevador é que caiu 
a ficha, e lembrou-se que não precisava 
mais trabalhar daquele dia em diante. 
Atordoado pelo erro, ele voltou para 
casa, vestiu bermudas e chinelos, 
sentou-se no sofá da sala pensativo. 
Esta era uma tremenda mudança. 
De presidente de multinacional com 
receita de alguns bilhões de dólares 
e dono dos destinos de cinco 
mil profissionais, que com 
um estalar de dedos era 
capaz de abrir e fechar 
subsidiárias ou enriquecer 
ou desgraçar poderosos 
empresários, sempre fora 
bajulado por todos. Só 
que nesse momento ele 
se sentia perdido como 

se caído de um caminhão 
de mudança no meio da 
estrada. O que fazer com o 
resto de sua vida? 

Finalmente, 
saiu do torpor. Abriu o 

notebook, outrora recheado 
de emails de subalternos que expunham 

detalhes desnecessários da operação, denunciavam 
incompetência de colegas, pediam recomendações de 
ação, mostravam serviço em busca de reconhecimento, 
ou simplesmente eram pura e simples peças de bajulação. 
Agora, tirando costumeiros spams e golpes de internet, 
com ofertas de formas para ganhar dinheiro fácil, 

produtos para estender o tamanho do pênis, até ameaças 
com processos por absurdas falta de pagamento, não havia 
uma só comunicação de peso. Foi quando Manoel se deu 
conta que seu e-mail corporativo fora cancelado. Viu-

se na situação de um recém-nascido que acaba de 
perder o cordão umbilical. 

Na tentativa de matar o imenso tempo 
disponível, leu os jornais do dia, sem saber 
bem o que fazer com as notícias. Percebeu que 
o que ele pensava a respeito do que ocorria 
no mundo não faria mais qualquer diferença 
para o universo. Decidiu então bater um papo 
com a empregada. ”Deixa a Maria trabalhar 
em paz, Manoel”. Era a mulher já desperta, 
que sentia o território ameaçado pela aquela 
estranha criatura estranha ao cotidiano do 
lar que tentava alterar a ordem das coisas. 
Afinal, Zélia resolveu sair para as compras. 
Foi quando baixou nele uma sensação de 
abandono, pois até os filhos de casamentos 
anteriores, já adultos, não moravam mais ali. 

Olhou pela janela do apartamento para 
a magnífica área de lazer dos fundos 
do prédio. Não havia ninguém lá 
tampouco, exceto na quadra de 
tênis, onde um menino de uns 
seis anos teimava em arremessar 
com a raquete bolas ao léu, na vã 

tentativa de enviá-las na direção de 
um paciente professor. 

Na falta de melhores alternativas, 
desceu à portaria. “Bom dia, seu 

Manoel”, cumprimentou solene 
o porteiro, interrompendo no 
ato as atividades em que estava 
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Manoel leu os jornais do dia, sem 
saber bem o que fazer com as 
notícias. Percebeu que o que ele 
pensava a respeito do que ocorria 
no mundo não faria mais qualquer 
diferença para o universo

entretido para dar total atenção ao aposentado. Aquela situação 
fez muito bem ao ego combalido do ex-executivo. A mesma cena se 
repetiu minutos depois com o zelador, os faxineiros, o jardineiro, os 
garagistas, os seguranças do portão. A situação de todos solícitos 
e preocupados em agradar o morador resgatou doces lembranças 
a sensação de autoridade roubada tão recentemente. Foi quando 
deu o estalo: já que não era mais mandatário de uma corporação, 
por que não se transformar em síndico, e assim manter um mínimo 
de status quo? Sorriu satisfeito. Havia encontrado a vocação 
pós-emprego, onde seria possível exercer o poder e liderança 
acumulados pela experiência empresarial. Dias depois, na reunião 
de condomínio, não foi difícil convencer os demais moradores a 
votar nele. Pela falta de candidatos, foi enfim um alívio encontrar 
alguém tão interessado na função ingrata de síndico. 

Mas o tempo iria demonstrar o equívoco da escolha. 
Já no dia seguinte, acostumado aos sofisticados padrões de 
operação das grandes corporações, Manoel arregaçou as mangas 
e começou a implantar seu 
estilo gerencial. Após uma 
acirrada concorrência entre 
as melhores consultorias 
do mercado, contratou 
uma com a missão de 
avaliar a situação atual do 
condomínio, identificar os 
erros e fazer recomendações 
para corrigi-los, além de 
profissionalizar a gestão e 
implantar um novo modelo 
de atuação. O plano executivo, como ficou conhecido, foi aprovado 
não se sabe se pelos seus méritos ou pela omissão dos membros 
do conselho consultivo, que com exceção de um velhinho quase 
surdo que concordava com tudo, dificilmente compareciam às 
reuniões que coincidiam com o horário da novela. 

Para sinalizar a nova gestão, o síndico mandou construir 
uma sala de trabalho à altura da sofisticação do prédio com 
equipamentos de última geração, incluindo antessala para a 
secretária, por sua vez contratada por notório headhunter. De 
imediato, era preciso melhorar o clima organizacional, pois não só 
os faxineiros andavam desmotivados, como as discussões entre o 
zelador e os porteiros dos turnos haviam se tornado frequentes. 
Manoel promoveu ainda uma dinâmica de grupo com apoio de 
uma empresa especializada, com a meta de construir entre os 
empregados, daí em diante chamados de colaboradores, um espírito 
de equipe vencedora. E como eles eram a base de sustentação do 
condomínio, implantou um plano de carreira com clara definição 
de cargos e salários. Palestrantes externos foram contratados 
para motivar o grupo, como um ex-piloto de avião e uma velha 
bailarina de tango que explicaram, de forma customizada, como é 

possível tirar lições de suas atividades profissionais para o melhor 
desempenho das funções em prédios. As instalações também 
receberam investimentos, desde a atualização tecnológica de 
todos os equipamentos até a completa reforma e pintura de todas 
as áreas. Com a ajuda de uma assessoria de relações públicas 
contratada por Manoel, ele recebeu o prêmio de “Síndico do 
Ano”, patrocinado por uma publicação de empresa de material 
de limpeza para condomínios. Para fazer frente à nova realidade 
dos dispêndios, a taxa de condomínio mais que duplicou, graças 
à benemerência de cinco gatos pingados que compareceram à 
reunião de condomínio e votaram a favor. Foram dobrados pela 
verve inflamada de Manoel sobre “as múltiplas vantagens inerentes 
à decisão”, seja lá o que isto significa, junto com a promessa 
de atingir novos desafios rumo ao “condomínio de vanguarda 
que todos almejamos”. Mesmo assim, o valor obtido mostrou-
se insuficiente para cobrir os gastos galopantes. Novamente o 
quinteto de gatos pingados foi convocado, e se dobrou diante 

dos argumentos do síndico 
e da evidencia do déficit 
orçamentário. Criou-se 
assim uma nova e cavalar 
taxa extraordinária, dividida 
em 18 prestações mensais.

Foi quando 
a auditoria externa 
independente, ironicamente 
selecionada por Manoel para 
legitimar sua boa conduta 
administrativa, denunciou 

os excessivos desmandos financeiros da gestão. Segundo os 
especialistas, mantidas as despesas exponenciais, o condomínio 
caminhava a passos largos para a insolvência. Questionado no 
poder, o síndico procurou se defender em assembleia convocada 
especialmente para pedir seu impeachment por uma oposição 
crescente, que ele teimou em chamar de “concorrência”, linguajar 
herdado dos tempos corporativos. Diante da forte resistência 
ao seu desempenho à frente do prédio, cogitou em contratar 
advogado para obter liminar e assim permanecer no poder. 
Mas Zélia freou as intenções do marido, ameaçando abandoná-
lo. Diante das circunstâncias desfavoráveis, ele decidiu muito a 
contragosto renunciar. Envergonhado, mudou-se para o interior 
do país, onde se tornou fazendeiro e ainda teve mais três filhos 
oriundos de novos casamentos. Como testemunha da passagem 
pelo mais alto escalão do condomínio, ficou a sua carta enviada 
à mesma publicação de material de limpeza que o premiou no 
passado. Nela, Manoel afirma que pagou um alto preço pelas ideias 
arrojadas e avançadas em relação ao seu tempo, e responsabiliza 
“forças ocultas” que desestabilizaram o seu trabalho pioneiro, mal 
entendido pela maioria dos mortais. 
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Piriguetes - identidade nacional 
pelo desejo de “pegar” um jogador de futebol, ou uma celebridade de 
qualquer estirpe. O estilo invadiu as casas da classe média, filhas e esposas 
adotaram a moda da pouca roupa e muita atitude sem se preocupar com 
a tênue linha entre o sensual e o sexual.

Mas o piriguetismo é uma questão de comportamento e não 
apenas de aparência, a aparência apenas traduz numa forma mais visual o 
tipo de postura adotada, antes mesmo de elas abrirem a boca a colocamos 
na prateleira das picanhas mais apetitosas do açougue humano. Talvez 
essa atitude “ousada” e “atirada” incomode mais do que as roupas. O que 
se vê nas baladas de hoje, seja ela num clube de música eletrônica, numa 
balada sertaneja, num baile funk, num boteco moderninho ou até num 
pagode, são moçoilas muito maquiadas, pouco vestidas e sem nenhum 
pudor levando essa história de curtir a vida às últimas consequências. No 
melhor estilo “uma noite e nada mais”, “beber, cair e levantar”.

E o homem nessa história toda? Acho até que já existe a 
versão masculina desse estilo de vida. Pense em Neymar, ele mesmo, o 
craque do time do Santos, sem a fama e o talento, e talvez tenhamos o 
protótipo do primeiro “pirigueto”, uma espécie de involução tupiniquim 
do metrosexual, no piriguetismo o cuidado com a aparência tem menos 
relevância na imagem do indivíduo, mas isso já é tema para outra 
coluna. “Beijo, me liga”. 

Twitter: @Caca_Fernandes

Todo mundo fala, alguns criticam, outros, na maioria homens, 
admiram. Mas afinal o que são as piriguetes? E o que essas criaturas 
mostram sobre a cultura e os costumes do nosso país?

Ninguém sabe muito bem onde surgiu o título, mas alguns dizem 
que surgiu em Salvador, capital da Bahia, e vem da palavra perigosa e 
pelo menos a princípio é uma classificação de mulheres conhecidas por 
estarem sempre na balada, com roupas curtas, muita pele à mostra e, 
autossuficientes, vão ao ataque dos homens sem se importar com a 
opinião alheia. Vulgar é o sinônimo mais conhecido e divulgado. 

No mundinho fashion elas realmente incomodam. A SPFW (São 
Paulo Fashion Week), semana de moda mais conhecida do país, nem tinha 
começado oficialmente, e Alexandre Herchcovitch, em uma entrevista, 
declarou: “O Brasil tem expertise para fazer roupa de piriguete”, abrindo 
o tema para os debates mais polêmicos da temporada. 

Muito se discute sobre a tal identidade da moda nacional, mas 
será que o estilo piriguete é a realidade da moda atual? Toda aquela 
história de cores vivas, alegres e a conhecida descontração da moda 
brasileira é meio folclórica e até fantasiosa. Para os mais polêmicos o 
“Piriguetismo” talvez seja o único estilo criado originalmente no Brasil. 
Uma verdadeira identidade nacional.

Apesar de o assunto vir sendo tratado como novidade, a 
piriguete não é um personagem novo, ela sempre existiu no imaginário 
popular. É a “gostosa do bairro”, a “patroa assanhada” ou a “esposa 
infiel”. Jorge Amado e Nelson Rodrigues descreveram como ninguém 
essas criaturas sem-vergonha. No entanto, a atitude e a indumentária 
de algumas piriguetes da novíssima geração deixariam qualquer Gabriela 
ou Engraçadinha constrangidas. Será que Capitu, personagem célebre de 
Machado de Assis, é a primeira aparição da piriguete em terra brasilis?

O problema todo é que a piriguete assumiu papel de protagonista. 
Basta uma zapeada pelos canais de TV, ou uma olhadela nas vitrines dos 
principais shoppings, para perceber que, apesar de ainda meio mal falada 
e considerada vulgar, o estilo piriguete está lá, por todos os lados. O 
sonho nacional está mudando. O sonho de ser uma top model, no melhor 
estilo Gisele, vai sendo substituído pelo anseio de ser uma Panicat, ou 
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