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A partir de 
US$ 1.550.000* 

Nacionalizado

Valor equivalente a uma cota (1/4) do 
helicóptero Agusta Grand.

Opção: Esquilo AS 350 B3 E.

Consulte condições especiais de pagamento.
Cotas com opções Finame (para o Esquilo).

A partir de 
US$ 1.260.000* 

Nacionalizado

Valor equivalente a uma cota (1/3) 
da aeronave Phenom 100.

Opções: Phenom 300 e Legacy 500.

Consulte condições especiais de pagamento. 
Cotas com opções Finame 
(taxa a partir de 3,5% a.a.).

A partir de 
R$ 410.000* 

Nacionalizado

Valor equivalente a uma cota (1/4) 
do barco Ferretti 460 Platinum.

Opções: Azimut 68S, 72S e 88.

Consulte condições especiais de pagamento.

A partir de 
R$ 158.000* 

Nacionalizado

Valor equivalente a uma cota (1/4) 
do Grupo 1: dois automóveis 
(Porsche Cayman e BMW Z4 SDRIVE 23i). 

Opções:
Grupo 2: Audi R8 e Porsche Cayman.
Grupo 3: Ferrari California 
e Maserati Gran Turismo S.

Consulte condições especiais de pagamento.

PRIME FRACTION CLUB. 

PARA QUEM QUER TER, 

MAS NÃO GOSTA 

DE RASGAR DINHEIRO.

Experimente
11 4195 8307  |  11 4195 8308

Saiba mais
www.primefractionclub.com.br

*Além do valor da cota, existe taxa � xa e variável de manutenção e uso.
Veja no site outras opções de produtos, modelos e de composição de cotas.
Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.

Tempo é dinheiro? 
Com o Prime Fraction Club, 

empresa de gestão de compra compartilhada 
de bens de luxo, é. E só é! 

Porque você é dono de uma parte do bem;
ele é seu na hora de usar e de todos na hora 
de pagar. Confi ra os preços, faça as contas 

e responda: existe fórmula melhor de 
otimizar seu tempo, rentabilizar seu dinheiro 

e realizar seu sonho do que esta?
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editorial

CAMILLA SCHAHIN

É O KINEMA

Q
uando começamos a pensar nessa edição comemorativa 
dos sete anos de SAX e escolhemos o cinema como seu 
leitmotiv não nos demos conta de que ele é considerado 
a sétima arte desde a publicação, em 1911, do Manifesto 
das Sete Artes do teórico italiano Ricciotto Canudo. 
E que produziu vários filmes que têm esse número 
cabalístico no título: Sete Noivas para Sete Irmãos;  

A Montanha dos Sete Abutres; Sete Dias de Maio; O Sétimo Selo;  
O Leão tem Sete Cabeças. 

O cinema influenciou de maneira indelével o comportamento do século 
XX, em vários aspectos. Lançou moda. No cinema o mundo aprendeu 
a se vestir. Aprendeu que o amor era feito de “um uísque antes e um 
cigarro depois.” No cinema o mundo aprendeu a beijar. Aprendeu o 
que dizer. Aprendeu que havia um mundo lá fora. Nos filmes o mundo 
conheceu o horror das guerras. 

A grande tela era um espelho e um farol. Da mesma forma que serviu 
para entreter foi usada para doutrinar. Uma poderosa arma para convencer 
as pessoas a fazer e pensar o que jamais pensariam nem fariam. 

Escolhemos como personagem principal um cineasta que, embora não 
tenha nascido no Brasil realizou alguns dos filmes mais brasileiros e que 
brilharam intensamente nas telas internacionais – Hector Babenco. Numa 
noite inspirada, em sua belíssima casa em São Paulo, ele nos contou a 
incrível transformação de sua vida: de “um gordinho judeu num país 
nazista” em diretor de filme reverenciado e premiado com Oscar. Kinema, 
em grego, é movimento.



A Porte Construtora desenvolve e constrói 

empreendimentos residenciais, comerciais, 

empresariais e hospitalar. Sustentabilidade, 

sofisticação, exclusividade, novas tecnologias, 

a rqu i t e tu r a  d i f e r enc i ada ,  a t end imen to  

personalizado e materiais de alta qualidade são 

ingredientes encontrados nos produtos Porte, 

proporcionando valorização e liquidez muito acima 

da média. Os empreendimentos Emiliano, 

Montalcini e Katherine são mais uma prova concreta 

desta valorização.

A PORTE E SEUS 

FORNECEDORES 

ENTREGAM MAIS 

TRÊS RESIDENCIAIS 

EXCLUSIVOS. 

www.porte.com.br

Há 10 anos fornecemos soluções sustentáveis e 
personalizadas de controle de iluminação, acesso, 
persianas, ar-condicionado, áudio e vídeo baseadas 
na tecnologia wireless Z-Wave de automação.

A PASTILHA DO BRASIL

Há 46 anos o maior fabricante de pastilhas do 
país, está presente em grandes obras, como o 
Maracanã, o Estádio de Itaquera, a marquise do 
Ibirapuera e na fachada do Emiliano e Montalcini.

Deca está presente no Emiliano e Montalcini 
agregando design e modernidade, disponibilizando 
produtos focados na economia de água.

Empresa 100% brasileira com 43 anos. Parque 
industrial de 450 mil m², 80 revendedores, 6 lojas 
em SP e 2 centros de distribuição nos EUA e na 
França. Somos IndusParquet, madeira de verdade. 

Compromisso com o cliente, mão de obra 
especializada. Garantindo pontualidade, 
construindo qualidade.

Investindo em tecnologia para 
fazer a diferença

Soluções em teleinformática (ti), 
automação e integração de sistemas

Racionalidade, Desempenho e Sustentabilidade!Desde 2008 comercializado pela LG no 
Brasil. Tecnologia LG oferece soluções de 
qualidade, alto nível de desempenho e 
baixo consumo de energia.

 297 m² Privativos - 4 suítes -  6 vagas

Rua Nagib Izar, 258 - Jardim Anália Franco 

 200 m² Privativos
4 dormitórios (2 suítes) - 4 vagas

Rua Eunice Weaver, 33 - Jardim Anália Franco Rua Cândido Lacerda, 231- Jardim Anália Franco 

265,93 m² privativos - 4 suítes  - 5 vagas
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POR APENAS

CADA 
LIVRO-DVDR$17,90*

Coleção Folha Grandes Livros no Cinema. Vinte e cinco filmes 
inspirados nos livros dos maiores escritores de todos os tempos, 
como Shakespeare, Hemingway, Tolstói, Dostoiévski e Goethe. 
Todo domingo um filme em DVD acompanhado de um livro com 
a biografia do autor e aspectos cinematográficos de cada obra. 
Não dá pra não colecionar.

Ligue (11) 3224 3090 (Grande São Paulo), 
0800 775 8080 (outras localidades)

ou acesse  www.folha.com.br/livrosnocinema 

ASSINANTE FOLHA:
NA COMPRA DA COLEÇÃO COMPLETA, 

GANHE 5 LIVROS-DVDS E O FRETE*.
*Preço e frete válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Para outras localidades 

consulte www.folha.com.br/livrosnocinema. Confira as datas de entrega no site.

COLEÇÃO FOLHA

GRANDES LIVROS NO CINEMA

O VOLUME 2 NA COMPRA 
DO VOLUME 1 DA COLEÇÃO

GRÁTIS

SABE AQUELA HISTÓRIA 
QUE DARIA UM FILME? 

NOSSA NOVA COLEÇÃO TEM 25.

TODO
DOMINGO
NAS BANCAS
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Por que será que a Comunicativa 
(uma agência pequena, por 
opção) sempre atende clientes 
que eram atendidos 
por grandes agências?

São muitas as respostas. Mas 
principalmente porque a nossa 
especialidade é viabilizar a 
comunicação do cliente, sem 
importar seu tamanho e o 
tamanho da conta, e fazer isso 
com a qualidade de uma agência 
grande.

O que faz crescer os olhos na 
Comunicativa é o desafio de 
atender um novo cliente.

Soluções 
publicitárias, 
de branding 
e de negócios 
para os clientes

O atendimento 
é feito pelo 
próprio dono 
e diretores 
de área

De banco a barcos, 
de seguros a alimentos, 
de carrocerias 
a compartilhamento
de bens de luxo

Viabiliza para os clientes
a presença na mídia, 
negociando com 
os veículos valores 
antes inacessíveis

No segmento 
náutico, um case 
de liderança, 
atendendo todos
os líderes do setor

Atuação nos moldes 
de uma consultoria, 
com participação 
profunda e 
abrangente no cliente

Fascínio por marcas. 
Conceito, 
planejamento,
viabilização 
e execução

Uma agência 
pequena, enxuta 
e antenada 
com os 
novos tempos

Uma agência 
com olhos no 
cliente (e não 
no tamanho 
da conta 
do cliente)

+55 11 3666 8586
fabio@comunicativa.com.br
www.comunicativa.com.br
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Uma Odisséia Kubrick
A Cosac Naify lançou durante a 37ª Mostra 
Internacional de Cinema de São Paulo o 
livro Conversas com Kubrick. Esta é a edição 
definitiva do mais completo compêndio 
sobre a obra de Stanley Kubrick, diretor de 
filmes como 2001: Uma Odisseia no Espaço, 
Lolita, Laranja Mecânica e Dr. Strangelove. 
Publicado originalmente em 1980, o livro 
oferece comentários sobre a sensibilidade 
estética e filosófica na obra do cineasta, 

assim como algumas raras entrevistas 
concedidas pelo diretor notoriamente recluso 
ao autor, Michel Ciment, crítico francês de 
cinema, na época do lançamento de alguns 
dos filmes. Também são entrevistados atores 
como Malcolm McDowell e Jack Nicholson, 
responsáveis por personagens marcantes 
nos filmes de Kubrick. O livro conta com 
filmografia e bibliografia detalhadas, assim 
como 50 fotos de cena. 

CONVERSAS COM KUBRICK
Michel Ciment
Tradução: Eloisa Araújo Ribeiro
Prefácio: Martin Scorsese
384 páginas – R$ 59,90
Coedição: Mostra Internacional 
de Cinema de São Paulo /  
Cosac Naify / Museu da  
Imagem e do Som
www.cosacnaify.com.br

literatura

Cosac Naify publica o mais completo livro sobre o cineasta 

CULT PICKS
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Lolita, Laranja Mecânica e Dr. Strangelove. 
Publicado originalmente em 1980, o livro 
oferece comentários sobre a sensibilidade 
estética e filosófica na obra do cineasta, 

assim como algumas raras entrevistas 
concedidas pelo diretor notoriamente recluso 
ao autor, Michel Ciment, crítico francês de 
cinema, na época do lançamento de alguns 
dos filmes. Também são entrevistados atores 
como Malcolm McDowell e Jack Nicholson, 
responsáveis por personagens marcantes 
nos filmes de Kubrick. O livro conta com 
filmografia e bibliografia detalhadas, assim 
como 50 fotos de cena. 

CONVERSAS COM KUBRICK
Michel Ciment
Tradução: Eloisa Araújo Ribeiro
Prefácio: Martin Scorsese
384 páginas – R$ 59,90
Coedição: Mostra Internacional 
de Cinema de São Paulo /  
Cosac Naify / Museu da  
Imagem e do Som
www.cosacnaify.com.br

literatura

Cosac Naify publica o mais completo livro sobre o cineasta 
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Em Batman - O 
Cavaleiro das Trevas, 
Frank Miller não 
apenas reinventou 
o Homem-morcego 
mas também foi o 
responsável pelo 
primeiro grande 
sucesso comercial  
de uma graphic novel 
de super-heróis

O rótulo graphic novel ficou popular no fim dos anos 1970, quando o quadrinista Will 
Eisner o estampou na capa de seu álbum Um Contrato com Deus com o intuito de 
separá-lo dos quadrinhos infantis. A grosso modo, podemos entender as graphic 
novels da mesma forma que a literatura, com sua gama de temas e estilos, na versão 
quadrinhos. “Precisam ter começo, meio e fim em um volume só. Normalmente têm 

roteiros mais trabalhados, mas não precisam ser só para adultos”. Quem fala é Sidney Gusman, 
criador da Graphic MSP, o selo de graphic novels de Maurício de Sousa. Há quem ache o termo 
uma distração, ou jogada de marketing para glamourizar certas publicações. Há quem o considere 
importante para promover os quadrinhos para um público mais amplo.

Mas mais interessante do que entrar nessa discussão 
é perceber que as graphic novels hoje são um filão 
importante do mercado editorial. Têm espaço exclusivo 
nas livrarias e cada vez mais atenção da mídia. São 
também praticamente story boards prontos para virarem 
filmes: Sin City, Marcas da Violência, Watchmen, 300, V 
de Vingança, Old Boy, American Esplendor, Gainsbourg 
- O Homem que Amava as Mulheres, entre tantos outros 
são baseados em graphic novels. E a lista só aumenta.
Embora Eisner lhe tenha dado certa notabilidade, a 
expressão só ficou famosa de verdade na segunda 
metade dos anos 1980, graças à aposta da editora 
americana DC Comics em títulos que se tornariam 
grandes êxitos de público e divisores de águas no gênero: 
V de Vingança e Watchmen, escritos por Alan Moore,  
e Batman - O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller - 
talvez a obra mais aclamada e influente do período.
Uma década mais tarde, quando a internet colocou o 
mundo todo em contato, o mercado dos quadrinhos 
ganhou um público novo sedento por novidades. Essa 
lacuna acabou preenchida principalmente por artistas 
independentes, cujos trabalhos mais experimentais e fora 
dos padrões comerciais nunca tiveram espaço fora da 
periferia do mainstream. Nas mãos deles, as graphic novels 
ganharam um território muito mais amplo do que antes.
No premiado Retalhos (2003), por exemplo, Craig 
Thompson faz uma tocante autobiografia de sua 
juventude em incríveis 600 páginas. A obra criou 
tendência: hoje, as autobiografias são quase um 
subgênero do estilo. Persépolis, Fun Home, Cicatrizes 
e o brasileiro Memória de Elefante (do artista plástico 
Caeto) são alguns exemplos notáveis. Outra menção 
honrosa vai para o fabuloso Asterios Polyp (2009), de 
Dave Mazzucchelli, a respeito de um arquiteto arrogante 
que perde tudo e passa a viajar buscando um novo 
sentido para a vida. O que Mazzuccheli faz é poesia em 
linhas gráficas, entortando brilhantemente a narrativa 
convencional e jogando o tempo todo com formas e 
cores. “Um tratado de estética, design e ontologia”, 
escreveu o New York Times. Não é exagero.
No Brasil, essas graphic novels modernas, a maioria 
estrangeiras, foram chegando a partir de meados da 
década passada, publicadas principalmente pelas editoras 
Conrad e Devir. Hoje o Brasil também tem vários autores 
de peso. Mas boa parte deles ganhou espaço primeiro 

lá fora. Daytripper, dos gêmeos Fábio Moon e Gabriel 
Bá, precisou entrar na lista dos mais vendidos do New 
York Times antes de vir para cá, pela Panini, em 2011. 
O fabuloso álbum de Rafael Grampá, Mesmo Delivery, 
inspirado nos contos surreais da série de TV Além da 
Imaginação, também estreou primeiro nos EUA.
Provavelmente a graphic novel nacional mais alardeada 
dessa fase recente seja Cachalote, de 2010. O texto é 
de Daniel Galera e a arte de Rafael Coutinho, filho 
do cartunista Laerte. Saiu pelo selo Quadrinhos na 
Companhia, da Companhia das Letras, e teve um 
preview publicado com toda a pompa pela revista Piauí. 
As seis histórias paralelas contadas no livro ganharam 
prêmios importantes da área e abriram ainda mais as 
portas para os autores nacionais.

Turma da Mônica repaginada 
O primeiro flerte de Maurício de Sousa com as graphic 
novels aconteceu em 2010, com a coletânea MSP 50, um 
compilado de histórias autorais curtas em homenagem aos 
seus 50 anos de carreira. O álbum foi sucesso de crítica 
e rendeu outras duas edições. “Foi graças ao sucesso do 
MSP 50 que fomos em direção às graphic novels”, lembra 
Sidney Gusman, que encabeçou o projeto e insistiu que 
Mônica e cia renderiam releituras interessantes para outras 
audiências. “No começo, o Maurício tinha dúvidas, mas ele 
logo topou a ideia. Comecei, então, a pautar os próprios 
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autores do MSP 50. Claro que todos toparam na hora”.
Danilo Beyruth inaugurou o selo Graphic MSP assinando 
roteiro e arte de Astronauta - Magnetar, em que 
reimagina o personagem clássico numa abordagem 
psicológica sobre solidão e a sensação de isolamento  
no espaço. O sucesso foi enorme. O álbum saiu também 
na Alemanha, Itália, França e Espanha.  
A ideia deu tão certo que a coleção logo ganhou mais 
edições: Laços, no traço delicado dos irmãos Vitor e 
Lu Cafaggi, sobre a tocante amizade dos personagens 
da turma enquanto saem em busca do cachorro do 
Cebolinha, Floquinho; e Chico Bento: Pavor Espaciar, 
uma comédia deliciosa em que Chico, Zé Lelé, o 
porco Torresmo e a galinha Giselda são abduzidos 
por extraterrestres. Os desenhos e o roteiro são do 
afiadíssimo cartunista Gustavo Duarte.
Atualmente mais seis novas graphic novels estão em 
produção. “Tenho uma lista de mais de 30 desenhistas 
que quero que participem. Gringos, inclusive”, revela 
Sidney Gusman. O mais recente lançamento, desde 
novembro nas livrarias e bancas, é estrelado por Piteco 
e desenhado e roterizado pelo paraibano Shiko: “é uma 
aventura paulada, estilo Conan. Bichos gigantescos, 
amor, humor…”, ele dá uma dica do que esperar. 
O sucesso desse tipo de quadrinho tem ajudado a 
diminuir um ranço de preconceito que ainda pode 
intimidar uma pessoa adulta a ler uma história ilustrada. 
Independente da discussão acerca da necessidade do 
rótulo, todos concordam que as graphic novels, no fim 
das contas, são as boas e velhas histórias em quadrinhos 
em uma de suas melhores fases. 

No clássico 
Watchmen,  Alan 
Moore imagina 
como seria se 
super-heróis 
existissem no 
mundo real
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O Ministério da Cultura e a Cultura Artística apresentam

8 e 9 de abril 
Nelson Freire  PIANO

12 e 13 de maio
Orquestra Sinfônica da Rádio da Baviera
Mariss Jansons  REGÊNCIA 
Mitsuko Uchida  PIANO

27 e 28 de maio
Quarteto Emerson

2 e 3 de junho
Grupo de Percussão Li Biao

11 e 13 de agosto
Elisso Virsaladze  PIANO

24 e 25 de agosto
Joyce DiDonato  MEZZOSOPRANO

8 e 9 de setembro
Orquestra Filarmônica de Dresden
Michael Sanderling  REGÊNCIA

Carolin Widmann  VIOLINO

14 e 17 de setembro
Orquestra Sinfônica de Lucerna
James Gaffigan  REGÊNCIA

Renaud Capuçon  VIOLINO

8 e 11 de outubro
Orquestra de Câmara de Basileia
Giovanni Antonini  REGÊNCIA

Sol Gabetta  VIOLONCELO

11 e 13 de novembro
Ensemble Artaserse
Philippe Jaroussky  CONTRATENOR

Programação e datas sujeitas a alterações.

INFORMAÇÕES SOBRE RENOVAÇÃO E VENDA DE ASSINATURAS: WWW.CULTURAARTISTICA.COM.BR OU PELO TELEFONE 11 3256 0223

Cultura Artística - anúncio Rev. Sax.indd   1 11/21/13   5:12 PM
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Febre de ouro 
Criado no final de 2011, Acapulco Ouro é o projeto musical 
de Rodolfo “Dólfs” Moraes e Rodrigo “Snoj” Adami que 
busca encontrar uma identidade própria dentro do vasto 
universo do rap. Febre do Ouro é o título do seu primeiro 
álbum, em referência à era dourada do hip hop.  
A produção musical é recheada de samples cuidadosamente 
escolhidos e mesclados à timbres modernos em breakbeats 
refinados e atuais. Esta mistura também fica nítida nas 
letras, em que os MCs Snoj e Dólfs citam, ao longo 
das faixas, diversas 
rimas clássicas do rap 
nacional e internacional, 
inseridas no contexto 
das composições - todas 
autorais. O lançamento 
de Febre de Ouro 
promete diversidade  
e uma sonoridade  
única, marca registrada 
da dupla.
www.acapulcoouro.com.br

Lollapalooza: fórmula  
Indie continua

O Melhor  
do Violão 
O Movimento Violão é a maior 
série de concertos de violão do 
Brasil. Promove grandes virtuoses 
brasileiros e internacionais,  
trazendo um repertório eclético  
que vai do erudito ao popular.  
É realizado mensalmente em São 
Paulo e outras cidades do estado. 
Anualmente, acontece tambem no 
Kennedy Center, em Washington, nos EUA.
O idealizador e produtor do evento Paulo Martelli conta que “a ideia 
tem como base escolher grandes instrumentistas com repertórios 
diferentes”.  Em 2013, o festival completou dez anos na ativa. “Por 
ele já passaram grandes violonistas brasileiros, e alguns dos mais 
importantes da atualidade também.” O DVD Movimento Violão 2012 
traz os melhores momentos da temporada 2012, com apresentações 
de Duo Assad, Carlos Barbosa-Lima, Paulo Martelli, Pablo Márquez,  
João Kouyoumdjian, entre outros.
www.movimentoviolao.com.br

A edição brasileira 2014 do festival Lollapalooza 
pretende jogar seguro para repetir o sucesso de 
edições anteriores. No line-up se destacam mais 
artistas conhecidos dos círculos alternativos 
que do mainstream, e incluem o som grunge do 
Soundgarden, os veteranos do Pixies e a pegada 
industrial do NIN. Tocam também os ingleses 
do MUSE, que se apresentaram no Rock in Rio 
2013, e a banda mais querida do público indie, 
os canadenses do Arcade Fire. Entre os destaques 
nacionais, Nação Zumbi e Raimundos. Em 2014  
o festival muda de endereço: sai do Jockey Club  
e vai para o autódromo de Interlagos. 

Lollapalooza Brasil - São Paulo
Autódromo de Interlagos
De R$ 145 a R$ 1.190 (valores dos 
ingressos para o primeiro lote).

Sábado, 5 de abril de 2014:
MUSE, NIN, Julian Casablanca, 
Nação Zumbi...
Domindo, 6 de abril de 2014:
Arcade Fire, Soundgarden, Pixies, 
New Order, Raimundos...
www.lollapaloozabr.com

NIN

Soundgarden

Muse

CULT PICKS música
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Gigantes da 
ilustração criam 
sua versão 
de São Paulo 
na primeira 
exposição 
da Galeria 
Ornitorrinco

GALERIA ILUSTRADA
Aberta em São Paulo a primeira galeria  
de ilustrações do Brasil

Idealizada pelos ilustradores Mauro Souza e Marcio Guerra, 
a Galeria Ornitorrinco vem atender à crescente demanda 
de colecionadores e consumidores de arte por trabalhos de 
ilustração - e à sede dos próprios artistas por um local onde 
possam expor suas criações. O local sediará exposições 
regulares e outros eventos, como cursos e workshops (alguns já 
programados para a partir de janeiro: oficina de encadernação 
com Alexandre Eschenbach; workshop de caricatura com 
Baptistão; palestras com Montalvo Machado; e workshop  
de ilustração editorial, por Mauro Souza).
Além disso, o acervo para venda conta com algumas surpresas, 
como uma arte exclusiva do ícone dos quadrinhos Alex 
Raymond, desenhista do clássico super-herói Flash Gordon.
A galeria abriu as portas no dia 5 de dezembro com a exposição 
São Paulo Ilustrada, na qual a maior metrópole do hemisfério 
sul é retratada pelos artistas Alexandre Eschenbach, Anderson 
Nascimento, Attílio, Baptistão, Claudio Gil, Davi Calil, Gonzalo 
Cárcamo, Jean Galvão, João Montanaro, Julia Bax, Junior 
Lopes, Kako, Leo Gibran, Marcio Ramos, Montalvo Machado, 
Orlando Pedroso, Rogério Coelho, Wagner Zuri, Willian 
Chamorro e Zé Otávio. As obras expostas nesta mostra,  
com duração até o dia 5 de fevereiro, serão comercializadas. 

Galeria Ornitorrinco 
(Av. Pompeia, 520)
Horário: de segunda a sábado, das 10h às 19h
Tel.: (11) 2338-1146
Site: www.galeriaornitorrinco.com.br
E-mail: contato@galeriaornitorrinco.com
Compras: através de pagamento em dinheiro ou cartão de crédito

CULT PICKS arte



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

DIREÇÃO ARTÍSTICA: INÊS BOGÉA

ASSINATURAS TEMPORADA 2014

6 PROGRAMAS 
6 ESTREIAS
15 COREOGRAFIAS

EM 2014:
   La Sylphide 
   Le Spectre de La Rose 
   Grand Pas de Deux de O Cisne Negro
   Petite Mort
   estreia I obra contemporânea
   gala spcd
   Rafael gomes (Ateliê de coreógrafos brasileiros)

   Cassilene Abranches (Ateliê de coreógrafos brasileiros)

   ALÉM DAS COREOGRAFIAS DO REPERTÓRIO DA SPCD

GARANTA JÁ A SUA:
 

de 14 de dezembro de 2013 a 11 de maio de 2014 

assinatura | R$ 75
Assinatura + Gala | R$ 90 

no site 
www.ingressorapido.com.br/assinaturas/spcd

ou pelo telefone* 11. 3224-1383

NO TEATRO SÉRGIO CARDOSO

VENHA VER A SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA!
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*de segunda à sexta-feira das 10h às 19h

REALIZAÇÃOAPOIO
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Em sua oitava temporada itinerante de exposições, a Tasveer, rede de 
galerias de fotografia na Índia, apresenta uma imersão na cultura e história 
do país pelas lentes avant-garde de artistas como Andreas Volwahsen, 
Karen Knorr, Michael Kenna e Jyoti Bhatt. A exposição traz também uma 
coleção sobre mulheres na fotografia indiana entre 1850 e 1950. Após 
passar por Delhi e Mumbai, a mostra termina na cidade de Kolkata entre os 
dias 8 e 18 de fevereiro de 2014. A oitava temporada Tasveer foi realizada 
em parceria com Vacheron Constantin, tradicional apoiadora das artes nos 
países em que possui operação. Neste ano, a marca aterriza no Brasil. 

Índia retrospectiva
Exposição Tasveer Season 8 imerge em história do país

fotografia
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Amor, estranho amor
A delicada comédia À Procura do Amor, de Nicole 
Holofcener, é o penúltimo filme da carreira do premiado 
ator James Gandolfini, protagonista da série Os Sopranos, 
morto em junho de 2013, e rendeu à atriz cômica Julia 
Louis-Dreyfus, da série Seinfeld, uma indicação ao Globo 
de Ouro. Ela interpreta a massagista Eva, mãe solteira 
e divorciada, que teme a partida de sua filha para a 
faculdade. Quando conhece o também divorciado Albert 
(James Gandolfini), homem gentil e divertido, decide 
dar uma chance ao amor. Enquanto o romance floresce 
animadamente, Eva torna-se amiga de uma nova cliente, 
Marianne (Catherine Keener), poeta angelical, divorciada, 
de quem escuta reclamações sobre o ex marido. Até 
descobrir que o ex marido de Marianne é o proprio Albert. 

À PROCURA DO AMOR 
(Enough Said, EUA)
Direção e Roteiro: Nicole Holofcener
2013 | color | 91 min. | Ficção
Classificação: 14 anos

O GRANDE MESTRE 
(YI DAI ZONG SHI, Hong Kong)
Direção e Roteiro: Wong Kar Wai
2013 | color | 120 min. | Ficção 
Classificação: 18 anos

Estado da arte - marcial
Em O Grande Mestre, seu décimo longa-metragem, o 
aclamado diretor Wong Kar Wai une a delicadeza visual 
consagrada em filmes como Amor à Flor da Pele (2001), 
2046 (2004) e Um Beijo Roubado (2007) à estética do 
kung-fu. Ele narra a história verídica de Ip Man, mestre de 
artes marciais que ficou conhecido no Ocidente por ter sido 
o mentor de Bruce Lee. No fim dos anos 1930, no sul da 
China, ele derrota o grande Gong Yutian. A bela Gong Er, 
filha de Yutian, jura vingar a honra de seu pai o desafiando 
para uma luta. Mas tudo muda quando a Segunda Guerra 
Mundial se intensifica e Ma San, o melhor pupilo de Gong 
Yutian, escolhe o lado inimigo. 



A gente se vê no
Espaço Itaú de Cinema.

www.itaucinemas.com.br
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Enquanto esteve na área internacional 
da produtora brasileira RT Features, 
o jovem Fernando Loureiro abriu 

parcerias com produtoras do peso das de 
Brad Pitt e de Ben Stiller. Com Scott Rudin 
(A Rede Social), são responsáveis pelo 
fenômeno independente Frances Ha, deirigido 
por Noah Baumbach (A Lula e a Baleia). De 
Los Angeles, onde vive hoje e montou sua 
própria produtora, ele conversou com SAX.

Frances Ha é sua mais recente produção?  
Como foi produzi-lo?
Frances Ha foi um filme muito especial 
desde o começo para mim. O Noah 
[Baumbach] sempre foi um diretor e 
roteirista que eu respeitei muito. Quando 
apareceu a oportunidade de trabalhar com 
ele e com Scott Rudin, não pensamos duas 
vezes. Foi uma decisão fácil de tomar 
porque acreditávamos muito no time por 
trás do filme. O Noah sempre teve em 

mente que de certa forma ele queria fazer o 
filme mais comercial e acessível que ele já 
havia feito, e acredito que ele cumpriu isso. 
Ainda por cima, a proposta financeira era 
incrivelmente rara e de relativamente baixo 
risco. Todos no filme estavam dispostos a 
trabalhar com um orçamento muito menor 
do que estavam acostumados para em 
troca poder ter uma certa liberdade para 
fazer o melhor filme possível. Demos muito 
espaço para o Noah e em nenhum momento 
interferimos no seu trabalho, ao contrário: 
fizemos de tudo para facilitar a produção e 
tudo correu muito suavemente, dentro do 
orçamento proposto. Conseguimos fazer 
milagres levando em consideração todos os 
lugares em que filmamos. O filme foi uma 
experiência muito boa para mim e curti 
muito o resultado, tanto artístico quanto 
de bilheteria. Mas acima de tudo, tenho 
adorado ouvir quanto o filme tem tocado 
certas pessoas. Já ouvi inúmeras vezes de 

pessoas o quanto elas se identificaram com 
a Frances e que elas emocionalmente estão 
passando por uma fase similar à dela. Tende 
a ser um filme pessoal para elas.

Você prefere fazer algum gênero de filme? 
Como faz suas escolhas?
Não gosto de me limitar trabalhando 
dentro de um só gênero. Acredito que sou 
como a maioria das pessoas, tenho um 
gosto bastante eclético. Ao considerar um 
projeto, é impossível prever se as pessoas 
vão gostar do filme ou não. Não interessa 
quanto bom é um filme ou quanto sucesso 
ele faz, sempre haverá alguém que não vai 
gostar dele. Portanto, a primeira pergunta 
que faço para mim mesmo é se eu gostaria 
de assistir esse filme. É impossível prever 
o gosto dos outros, mas pode ter certeza 
que se você gosta do filme, haverá outras 
pessoas no mundo que também vão gostar. 
Eu gastaria meu tempo e o meu dinheiro 

THE BRAZILIAN PRODUCER
Ele abriu as portas de Hollywood para a produtora brasileira por trás  

do fenômeno Frances Ha. Aqui, Fernando Loureiro conta como   P O R  C A M I L L A  S C H A H I N

CULT PICKS cinema

olho nele
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para assistir esse filme? Se a resposta for 
sim, me pergunto se é um filme original 
e se ele realmente tem uma razão para 
existir. Filmes como ele já foram feitos 
antes? Como é que esse filme é diferente 
de qualquer outro filme feito antes? A 
próxima pergunta que é importante fazer 
é se o filme faz sentido financeiramente. 
Haverá pessoas suficientes que possam 
gostar desse filme? Geralmente, quanto 
mais universal for o tema, mais comercial 
será o filme. Para mim, é muito importante 
que eu seja extremamente responsável e 
que eu sempre faça de tudo para proteger 
o investimento de investidores. Por 
exemplo, Frances Ha foi um filme que 
fez sentido dentro do orçamento em que 
ele foi executado. Obviamente, não faria 
sentido produzir esse tipo de filme com 
um orçamento grande pelo tipo de filme 
que ele é. Mas dentro do orçamento com 
o qual trabalhamos, o filme foi um grande 
sucesso. Ao considerar um filme, um 
aspecto primordial para mim é a historia 
e o roteiro. A história tem que ser muito 
boa, original, com personagens complexos 
e bem escritos. O roteiro é extremamente 
importante. Não adianta: se não está na 
página, não estará na tela. O outro aspecto 
crucial para mim é o time com quem eu vou 
trabalhar, tanto em frente quanto por trás 
das câmeras  O que a maioria das pessoas 
esquece é que demora anos para produzir 
um filme. É muito trabalho e muito estresse. 
Diferente da maioria das outras artes, filme 
necessariamente é um trabalho de equipe. 
Ao me decidir por uma produção, levo em 
consideração com quem vou trabalhar. 

As pessoas têm que ser profissionais e 
de extrema confiança. Sempre procuro 
trabalhar com pessoas que vão me inspirar, 
me ensinar coisas diferentes constantemente 
e com quem eu vou curtir passar o tempo 
no decorrer do longo processo de fazer um 
filme.  A vida é curta demais para trabalhar 
com pessoas que você não respeita ou não 
tem prazer em trabalhar com elas. 

Como chegou aos Estados Unidos? 
Na verdade, morei a maior parte da minha 
vida fora do Brasil. Fui morar em Londres 
com um ano de idade e fui criado lá e em 

Nova York. Só aprendi português direito 
com 12 anos de idade quando me mudei 
para São Paulo. Depois disso, fiz faculdade 
em Boston e desde então sempre trabalhei 
com a indústria de cinema americana.

Que trabalhos já fez nesta indústria? 
Quando eu trabalhava na RT Features, era 
encarregado de supervisionar os projetos 
internacionais da empresa. O meu trabalho 
era principalmente no desenvolvimento 
desses projetos e eu ajudava a administrar 
o lado criativo, financeiro e jurídico dos 
projetos. Desde que abri minha própria 

produtora em Los Angeles, continuo 
fazendo esse mesmo tipo de trabalho, mas 
agora também levanto financiamento para 
filmes. Quando fui trabalhar na RT, ajudei 
a começar o lado internacional da empresa. 
Portanto, no começo, a criação de novos 
contatos e relacionamentos era o aspecto 
mais importante do meu emprego. Ajudei a 
desenvolver as estratégias para cada projeto 
e isso incluiu fazer certas parcerias. Ao 
longo do tempo essas parcerias envolveram 
empresas como a produtora do Brad Pitt; 
a produtora do Ben Stiller; o Scott Rudin, 
que para mim é um dos maiores produtores 

“O roteiro é extremamente importante. Não adianta:  
se não está na página, não estará na tela”  
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independentes, e Kennedy / Marshall, que 
produziu a maioria dos filmes do Steven 
Spielberg e a série de filmes Bourne, entre 
muitos outros.

Por que você escolheu fazer cinema?
Eu tinha quatro anos de idade quando 
minha mãe me levou para assistir E.T. 
do Steven Spielberg, em Londres, onde a 
nossa família morava. Eu lembro muito 
bem daquela sala de cinema, mas mais 
do que qualquer outra coisa eu lembro 
das emoções que eu senti. Eu fiquei muito 
impressionado com o modo como todos 
os espectadores reagiram, de maneira 
parecida, e principalmente com o choro 
coletivo quando acharam que o E.T. 
ia morrer. Daquele dia em diante, eu 
sempre fui completamente obcecado por 
filme e televisão em geral. Aquele dia 
me acompanha todos os dias e sempre 
soube que iria trabalhar com cinema. Não 
que E.T. seja meu filme favorito, seria 
impossível escolher somente um como 
meu filme predileto, mas digo com toda 
a honestidade: se eu conseguir produzir 
apenas um filme que inspire ou toque a 
vida de outra pessoa da mesma maneira 

como aquele, junto com dezenas de outros 
filmes que me tocaram, vou considerar a 
minha carreira um grande sucesso. Essa 
continua sendo a minha maior motivação 
todos os dias.

Quais são os ingredientes de um filme de 
sucesso?
A frase mais famosa dentro da indústria, 
que é atribuído ao grande roteirista e 
vencedor de Oscar, William Goldman, é 
que “ninguém sabe de nada”. A ideia por 
trás disso é que ninguém tem como saber 
quais filmes farão sucesso e quais serão 
fracasso. Ultimamente, temos visto isso 
mais e mais: filmes que custaram mais de 
200 milhões de dólares e são vistos como 
super comerciais acabam sendo fracasso 
absoluto quando são lançados. Ao mesmo 
tempo, alguns filmes que no papel ninguém 
imaginaria que fariam sucesso acabam 
ultrapassando todas as expectativas. 
Existem milhares de fatores que 
influenciam o resultado de um filme, tanto 
artísticos quanto financeiros, portanto 
é impossível prever como um filme será 
recebido. Temos que manter em mente que 
na carreira de qualquer pessoa trabalhando 
com cinema, você participará de sucessos 
e de fracassos. O importante é conseguir 
ter uma carreira comprida suficiente para 
idealmente ter mais sucessos que fracassos. 
Mas acima de tudo é saber que essa 
indústria é cíclica. Mais que qualquer outra 
indústria, ela pode ser uma verdadeira 
montanha russa em todos os aspectos. 
Portanto, nunca deixe o sucesso subir à 
sua cabeça e nem o fracasso te derrubar. 
No final das contas, nunca se sabe, tudo 
poderá mudar com o seu próximo filme. 

“Frances Ha foi  
um filme que fez 

sentido dentro do 
orçamento em que 
ele foi executado; 
não faria sentido 

produzi-lo com um 
orçamento grande”

No centro, o diretor de 
Frances Ha, Noah Baumbach 
com os atores Greta Gerwig 
e Michael Zegen (à direita)

A LISTA DE TARANTINO
Divulgada todos os anos pelo 
diretor Quentin Tarantino, a 
lista dos dez filmes de que mais 
gostou em 2013 traz Frances 
Ha, produzido por Fernando 
Loureiro na RT Features em 
parceria com Scott Rudin

1. AFTERNOON DELIGHT, de Jill Soloway

2. ANTES DA MEIA NOITE, de Richard Linklater

3. BLUE JASMIN, de Woody Allen

4. INVOCAÇÃO DO MAL, de James Wan

5. DRINKING BUDDIES, de Joe Swanberg

6. FRANCES HA, de Noah Baumbach

7. GRAVIDADE, de Alfonso Cuarón

8. KICK-ASS 2, de Jeff Wadlow

9. O CAVALEIRO SOLITÁRIO, de Gore Verbinski

10. É O FIM, de Seth Rogen e Evan Goldberg 

CULT PICKS cinema
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“A única entidade acima  

de Deus é o dinheiro.  
O mundo se mata por esse tal de dinheiro!” 

Caloroso e bem disposto, Hector nos 
abraça na porta de sua casa. “Welcome 
to the jungle”, ele diz, enquanto 
atravessamos o que parece ser uma 
pequena floresta, ou uma passagem 

para outro mundo. Discreta por fora, a casa com que 
se depara a seguir tira o fôlego dos visitantes. Um 
verdadeiro hangar, com cerca de dez metros de pé 
direito, mezanino, fundo envidraçado com vista a um 
jardim de altas palmeiras. “Isso era um galpão. Fiz o 
projeto de reforma com o Isay Weinfeld e o Marcio 
Kogan, com o dinheiro que ganhei pelo Carandiru”, 
conta com simpático sotaque portenho, não perdido 
em quarenta anos de Brasil. 

ELE JÁ FOI “UM GORDINHO JUDEU NUM 

PAÍS NAZISTA”, SUICIDA À LA ROMEU E 

JULIETA, CAMELÔ DE RUA E VENDEDOR 

DE JAZIGO ANTES DE TORNAR-SE O MAIS 

INTERNACIONAL CINEASTA DO BRASIL.  

MAS NUNCA DEIXOU DE SER UM  

ARGENTINO MELANCÓLICO, COMO  

CONTA NESTA ANTOLÓGICA ENTREVISTA 

P O R  C A M I L L A  S C H A H I N  E  A L E X  S O L N I K

C A P A
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Hector durante as 
filmagens de Coração 
Iluminado, produção 
franco-argentina-
brasileira de 1998
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O ambiente tem impacto: um estilo 
despojado-sofisticado, sem clichês, 
típico do cineasta e dos arquitetos, 
ambos seus amigos e com passagem 
pelo cinema - Isay e Kogan já 
realizaram produções audiovisuais.  
Recheada com uma impressionante 
coleção de arte contemporânea, móveis 
do séc. XX garimpados com olho de 
curador, inúmeros livros, desenhos e 
fotografias, a casa de Hector  é uma 
riqueza de arte, cultura e vida que falam 
por si.  Mas ainda nem começamos.

No seu último filme, “O Passado”, você diz que a mulher  
é o vetor da relação amorosa. Por que? 
O DNA da história é esse: o da mulher que determina 
e domina o homem. Um casal chega a um momento 
maior da relação que os faz dizer “já nos entregamos, 
já fizemos tudo e agora é o momento de cada um 
seguir sua vida”. Dois psicoanalisados que se casaram 
aos 17, 18 anos, estão com 28, são pessoas cultas, 
mas a partir dessa conquista do racional, que é a 
psicoanálise, o entendimento, um dos personagens 
espana o parafuso, que é a mulher. Ela começa 
inconscientemente a provocar danos ao homem e 
vigiá-lo em nome de querer protegê-lo. Vai ficando 
maluca de ciúmes, percorrendo as diferentes relações 
do ex-marido e criando pequenos desastres domésticos 
que fazem com que ele, um tradutor, um intelectual 
frágil, antípoda do herói forte e charmoso de hoje, 
seja massacrado por essa mulher. Cada perda que ele 
sofre faz dele menos gente. O ponto alto da depressão 
é quando ele vira personal trainner e só treina o dia 
inteiro - que é exatamente o oposto do que acontece 
hoje, em que se você quer mostrar alguém vitorioso, 
você o coloca numa academia de ginástica. Há nesse 
filme uma inversão total de valores convencionais que 
se deve muito à atualidade do pensamento refletido 

Hector Babenco em sua 
casa, em São Paulo
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na literatura argentina. É um filme muito 
argentino. A mulher até chega a inventar 
uma associação de mulheres que perderam 
seus homens, com uma proposta de terapia 
em grupo para evitar que os ex-maridos 
voltem - o que também é o oposto do 
que se vê hoje, em que você convenciona 
qualquer tipo de recuperação: você 
recupera um alcoólatra, uma prostituta, um 
viciado em sexo, um deprimido. Até que 
o grau de demência dessa mulher atinge 
tal ponto que torna o homem uma espécie 
de xipófago fraco. Ele vira um empregado 
doméstico dela no reencontro. Somente um 
dia, no quintal, quando uma mulher diz 
algo pra ele, e pinta um desejo superforte, 
ele de alguma forma recupera a memória, 
consegue falar francês e inglês, as línguas 
que ele traduzia e que perdeu no processo 
de depressão. Quis fazer um filme sobre um 
homem que morre psicologicamente e uma 
mulher que enlouquece.

Por que quis contar essa historia? 
Porque eu fui moldado. Minha primeira 
experiência com uma mulher, a que você 
realmente deseja, foi com uma moça cuja 
história eu contei em Coração Iluminado. 
Era uma moça mais velha do que eu, com 
muito mais experiência de vida. Quando 
a conheci, eu tinha 12, 13 anos. Na 
pequena cidade em que vivíamos, ela era 
um objeto de desejo.

A moça mais desejada da cidade? 
É. Sobre a qual corriam comentários de 
que ela dava. Um cara contava que tinha 
comido ela na loja de discos atrás do 
balcão. Então, para a mentalidade de um 
jovem de 15, 16 anos, começa a virar 
uma Vênus, uma Afrodite. Não esqueça 
de que estamos falando de Argentina, 
ultraconservadora, uma escola pública, 
meninos e meninas que não se viam no 
pátio, subiam escadas em diferentes turnos. 
A mulher era um objeto estranho, era uma 
época de muita repressão. Mas quando tive 
a oportunidade de estar com ela, descobri 
uma outra coisa além da liberdade total. O 
molde que essa relação me deu é que uma 
mulher, para ser a mulher, não pode ser 
normal. Que o desejo máximo é de uma 
mulher que seja desequilibrada. Daí nasce 
querer fazer O Passado. 

As loucas são mais interessantes? 
As loucas são mais interessantes. E mais 
autênticas. Elas trazem uma visão tão 
moderna e tão lúcida do contemporâneo 
que é aterrador, porque não foi uma 
visão lida nem vinda de referência, vem 
de uma manifestação do inconsciente que 
essas pessoas têm. Eu me enlouqueci por 
aquilo. Chegamos a um território final 
quase de suicídio pactuado. Era isso ou 
nada. Então fui traído pelo pacto e não 
morri por milagre.

AS LOUCAS 
SÃO MAIS 
INTERESSANTES.
E MAIS 
AUTÊNTICAS. 
ELAS TÊM UMA 
VISÃO TÃO 
MODERNA E TÃO 
LÚCIDA QUE É 
ATERRADOR
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Vocês executaram um pacto de suicídio?! 
Foi ela que inventou, não fui eu. Ela era a 
mente poderosa. Tanto assim que eu fiz.

Como foi isso? 
A gente... Ela decidiu tomar pílulas para 
a gente se matar juntos. E havia um 
fundamento gigantesco, de substância, muito 
sincero e verdadeiro do que é o mundo, de 
que importância tínhamos. Nós estávamos 
indo pra Cuzco, pra Machu Pichu, nossa 
cabeça estava em outro terreno...

Mas como ela te enganou no pacto? 
Os dois tomamos pílulas. Era uma pra ela, 
uma pra mim, uma pra ela, uma pra mim, 
que ela me dava na boca. Eu ia engolindo e 
não vi o momento em que ela cuspiu tudo. 
Eu quase morro e ela se salvou.

Ela te socorreu? 
Não, ela fugiu. Alguém avisou não sei 
quem. Quando entraram lá deu tempo de 
me levarem ao hospital.

Então ela avisou alguém.
Nunca me perguntei como é que alguém saiu. 
Porque a história que eu escrevi no filme 
passou a ser a verdadeira pra mim e de fato 
pode não ser. A cabeça é um ser divino... 

O Passado virou sua própria história?
Toda história é a versão que se dá a ela. 
No meu caso fiz um filme, que posso rever 
o quanto quiser, coloco o DVD e vejo. 
Antes não queria falar dessa história. Fazia 
parte de um passado meu argentino que 
eu tinha soterrado quando comecei a ser 
brasileiro. Fui desenterrá-la porque achei 
que não podia ir embora desta existência 
sem ter contado uma história que, pelo 
fato de ter sido reprimida, era a que mais 
gritava dentro de mim. Tinha saído de um 
transplante de medula óssea, fiquei dois 
anos em convalescença. Quando os médicos 
me deram alta, decidi fazer O Passado. 
Com pouquíssima energia, tive a sorte 
de conseguir um pouco de grana, umas 
oportunidades no mercado, patrocínios,  

Cenas de O Passado, mais 
recente filme do diretor: “Não 
queria sair desta existência sem 
ter contado a história que, por 
ter sido reprimida, era a que 
mais gritava dentro de mim”

ELA DECIDIU TOMAR 
PÚLULAS PARA A 
GENTE SE MATAR 
JUNTO. EU 
IA ENGOLINDO E 
NÃO VI O MOMENTO 
EM QUE ELA CUSPIU 
TUDO. EU QUASE 
MORRO E ELA SE 
SALVOU
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tudo deu redondo. Eu vinha do Carandiru, 
meu nome estava muito quente. 

Acha que O Passado merecia ter tido mais 
promoção? 
É um filme para um certo número de 
pessoas.

Você deixou a Argentina com 17 anos. Teve a 
ver com essa experiência do pacto traído? 
Eu saí depois que sobrevivi. E da forma 
como terminou, ela foi pro hospício. Mas 
também tinha visto pela primeira vez a peça 
do Tennesse Williams, À Margem da Vida. 
Eu fazia teatro de esquerda, teatro popular, 
teatro comprometido, teatro exclusivamente 
argentino. Odiávamos os grupos que 
faziam teatro internacional. Nós fazíamos 
Pirandello. Um dia, alguém me levou a ver 
essa peça e vi o monólogo do personagem 
do menino que está numa varandinha, com 
a mãe e a irmã que tem um pequeno defeito 
físico, e naquele mundinho, ele faz um 

discurso de despedida dizendo que jamais 
deixará de amá-las, mas que não consegue 
ficar, tem de ir embora. Aquilo me furou 
como se fosse uma flecha e me determinou 
a dizer que queria o mundo pra mim, que 
não podia ficar ali naquela família, naquele 
modelo de vida, os amigos... Fui até à 
rodoviária. Falei para os meus pais, “olha...” 
Meu pai estava financeiramente muito mal e 
não tinha força moral pra me pedir pra ficar. 
Eu já tinha parado de ir à escola dois anos 
antes, já trabalhava de camelô com meu tio 

sem ir à escola dos 15 aos 17 anos. Com a 
menina eu tinha 16 pra 17. Ela tinha uns 24. 
Eu sempre fui um moleque muito precoce, 
pulei algumas etapas e ganhei outras com 
diferença de idade. Eu lia muito. Era um 
menino muito complexado, não saía nunca. 
Só via filmes e lia livros.

Por que complexado? 
Porque eu era um gordinho judeu num país 
nazista, certo? Uma cultura de bullying 
gigantesca, totalmente fascistóide. Eu cresci 
com medo! Medo de ser judeu, medo de 
não ter um sobrenome argentino...

Mas não é grande e poderosa a comunidade 
judia na Argentina?
É a segunda maior do mundo depois de 
Nova York.

Mesmo uma maioria era uma maioria 
discriminada?
Eles têm raiva dos judeus! É um problema 

deles. Eu até nem sequer sou tão judeu 
assim. A coisa que eu mais amo da cultura 
judaica é a gastronomia. Meu approach 
com a religião é muito superficial.

Você é ateu?
Eu? Totalmente ateu! Acho que a única 
entidade acima de Deus é o dinheiro. O 
mundo se mata por esse tal de dinheiro!

Você participou agora de uma coletânea 
chamada Falando com Deus.  

Sim. Do Guilherme Arriaga, que é um 
excelente roteirista, escreveu Babel, 
21 gramas, Amores Cães, uma pessoa 
muito curiosa, muito importante, que se 
sobressai na cultura latino-americana com 
uma voz autoral, de muita força, muita 
elegância, muito estilo, e até com uma 
arrogância bonita. Fui chamado para fazer 
um dos segmentos que deveria ter sido 
feito pelo José Padilha, que não poderia 
fazer porque estava nos Estados Unidos 
filmando Robocop. Seria um episódio de 
uma série de dez sobre um tema comum 
a todos os diretores, que era o Falando 
com Deus, Word with god. Eu achava que 
devia ser no singular e ele achou que era 
no plural. Fui com o singular na cabeça e 
fiz um curta. Eles pagaram uma graninha 
razoável, só pelo prazer de fazer, e eu fiz 
um filme com um título sui-generis: O 
homem que roubou um pato. E que eu 
gostaria muito, quando a gente termine, 
de mostrar pra vocês. 

Queremos muito ver. Mas o que o pato teve 
a ver com com Deus? 
Eu queria fazer um filme sem diálogos.

Por isso escalou o pato para o elenco! (risos) 
O pato foi colocado no filme para que as 
pessoas tenham a reação que você está 
tendo. É totalmente inusitada dentro de 
uma peça dramática a figura de um pato. 
E mais ainda alguém que roubou um 
pato. E mais ainda: é um homem. Que 
homem? Que pato é esse? A história é 

EU SÓ VIA FILMES E SÓ LIA LIVROS. PORQUE EU ERA UM GORDINHO 
JUDEU NUM PAÍS NAZISTA, CERTO? EU CRESCI COM MEDO 
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muito triste, muito trágica, muito ingênua 
e poética. Mas faltava um elemento que 
não fosse racional. Eu achei o inusitado, 
aquilo que os poloneses faziam no seu 
humor, na sua gráfica, uma coisa meio 
Kieslovski, um pensamento muito puro. 
Eu precisava de um elemento irônico no 
filme. O personagem um dia está passando 
por uma lagoa, vê um monte de patos, um 
pato fica olhando pra ele e faz quem-quem. 
Corta, ele está num ônibus carregando o 
pato. Depois, ele vai ao cemitério oferecer 
esse pato ao filho morto: uma criança que 
no início do filme amanhece morta por 
negligência dele.

A tua abordagem sempre foi inusitada. 
Não só nos filmes, mas na vida. Com o  
O Rei da Noite, você procurou o Paulo José 
sem conhecer ninguém de cinema, sem nunca 
ter feito um filme antes. 
Era um tangão...

Sempre soube que faria cinema? 
Havia uma coisa romântica, forte, poderosa, 
que me levava. Não posso dizer que eu 
escolhi. Obviamente, a minha determinação 
me fez fazer as coisas, mas era porque a 
coisa me puxava. Nunca tive a sensação de 
que eu inventava algo e no fundo era uma 
forma de inventar a mim mesmo pra me 
levar a outros lugares. Dá pra entender?

Mas houve um momento em que você decidiu 
que queria se tornar diretor?    
Houve. Quando a enfermeira me viu 
nascer, eu disse pra ela: afasta um pouco 
que está muito perto da câmera! (risos) 
Eu quis fazer cinema desde que vi meu 
primeiro filme. Porque em Mar Del Plata 
só tinha cinemas e filmes, uma população 
muito pequena e cinemas enormes, que 
mudavam de filme todo dia. Um dia era 
filme alemão, no outro um filme espanhol, 
um italiano. Eu via nove, dez filmes em 
uma semana. Era normal. Depois ia para a 
confeitaria, me encontrava com os amigos, 
ia pro ensaio, chegava em casa à 1 da 
manhã, acordava, ia pra escola, voltava 

EU DOBRAVA POSTE DA LIGHT.  
TANTO ASSIM QUE DEPOIS FUI 
TRABALHAR NO CEMITÉRIO  
DO MORUMBY, VENDIA TÚMULOS 
NUM CEMITÉRIO NOVO, E VIREI 
CAMPEÃO DE VENDAS! 

O diretor em ação: com 
Gael García Bernal e 
com Paulo Autran nas 
filmagens de O Passado
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da escola, comia em casa um bifão e já ia 
ás vezes pro emprego, trabalhava numa 
pequena livraria alguns dias por semana, 
ia ao cinema, voltava. Era muito pequeno, 
tudo acontecia em quatro quarteirões.

Que filmes passavam na sua cidade? 
Passava tudo. A Argentina era um 
esplendor no pós segunda guerra, com 
todos os imigrantes italianos, espanhóis, 
alemães. Chegava tudo. Saía um filme de 
Visconti em Roma, duas semanas depois 
estava na Argentina e demorava um ano 
e meio, dois, pra chegar ao Brasil. Os 
Beatniks, os dois Trópicos de Henry Miller 
foram traduzidos no Brasil muito depois 
da Argentina. A Argentina era um celeiro.

Já se perguntou se teria sido melhor fazer 
cinema naquele celeiro?
Na Argentina? Ah, não. Veja bem, se meu 
lado melancólico, depois de quarenta anos 
de Brasil, ainda persiste, imagina se eu 
tivesse ficado lá. Eu teria me suicidado. 
Seria um mendigo provavelmente. Foi a 
vontade de ter que sobreviver, falando em 
termos de Darwin, que me fez me reinventar 
e ter energia para conseguir meu espaço 
social. É disso que se trata. Os mais fortes 
sobrevivem.

Como veio parar em São Paulo?  
Inventei pra minha família que ia ficar com 
minha tia, irmã da minha mãe, que morava 
em São Paulo. Na casa da minha tia nunca 
fiquei. Fui lá, almocei, jantei, mas escapuli 
antes de todo mundo ir dormir.  E aí fui 
me virando, fazendo amizades. Com essa 
mentirinha da minha tia vim pra São Paulo 
e nunca mais voltei.

Veio sozinho? 
Vim totalmente sozinho! Passei uns dias 
perto da rodoviária, depois fui pra uma 
pensão na Bela Cintra com a Matias 
Aires. Na bagagem, quatro ou cinco livros 
pontuais. Tinha formação hippie, essa coisa 
do desprendimento, que não se vê mais hoje 
em dia. Minha tia tinha uma loja na rua 
Augusta. Ela me deu duas malas de roupa 
com uma tabela de preços e disse: vai lá.

Você foi klapper! O que tinha nessas malas? 
Eram conjuntos de ban-lon, guarda-chuvas 
chineses, relógios-despertadores, muita 
roupa, uns vestidinhos Gucci apertadinhos 
com cintinho e fivelinha dourada... Era 
época de estampa e tinha pintado um 

produto novo chamado helanca: uns 
colants asquerosos em cores berrantes 
para um argentino que nunca saiu do azul 
com cinza. As blusas eram verde, laranja, 
limão... Sempre me surpreendi com isso no 
Brasil, essa coisa over das cores.

E você vendia onde?
Vendia na rua, batia na porta. Tinha 
sempre alguns truques, como por 
exemplo, chegar num lugar com uma 
mala quebrada, um pacote malfeito, num 
lugar em que trabalha muita gente: “você 
teria um papel, alguma coisa? Porque 
estou com essas camisas americanas que 
você lava e não precisa passar...”  
As pessoas iam se aproximando, iam 
vendo os produtos que você tinha, 
você contava umas histórias, que um 
piloto da Pan Am tinha te dado esses 
produtos... e aí vendia tudo! Eu vendia. 
Eu era um espertalhão! Contava histórias 
fantásticas. Eu dobrava poste da Light! 
Tanto assim que depois fui trabalhar 
no Cemitério do Morumby. Fui vender 
túmulos num cemitério novo, no próprio 
Morumbi, e fui campeão de vendas! 

Campeão de vendas de jazigos!  
Eu tinha uma técnica fantástica. Chegava 
a apagar e acender a luz várias vezes 
para que as pessoas tentassem imaginar 
como seria a morte! E a minha intenção 
era dar medo. Com o medo eu dizia: não 
seria muito mais interessante para o dia 
que o senhor falte que já esteja tudo 
organizado, a família não precisando se 
preocupar com nada? Ele dizia: claro. 
Então, nós estamos vendendo jazigo, num 
cemitério comunitário, todas as religiões 
iguais...tem parte alta, tem parte baixa.
Um monte de histórias. Você fatura e 
a primeira prestação era tua comissão. 
Assim eu consegui alugar o meu primeiro 
apartamento. Na Pamplona com a Jaú. 

Quem diria... E como deu o primeiro passo 
para o cinema? 
Um dia eu estava no ônibus Circular 

Avenidas, que fazia a Paulista, Brigadeiro, 
subia a Consolação. Estava passando na 
avenida Paulista e vi uma coisa que nunca 
tinha visto antes e que me tocou muito: o 
Masp. Tinha acabado de ser inaugurado. 
Eu desci do ônibus e pensei: quero fazer 
um filme disso. Fui lá, toquei a campainha 
e um japonês, o Luiz Osaka, que era o 
gerente do Masp, me recebeu. Falei pra 
ele o que eu queria e ele me levou até 
o professor Bardi, o diretor do museu, 
um homem inteligentíssimo, e falei pro 
Bardi que queria fazer o filme. Qual o 
seu currículo? O que você fez? Eu disse: 
nada. Mas já vi a história do cinema e 
queria fazer um filme sobre o Masp. Ele me 
passeou e me apresentou a uma diretora 
que era o braço direito dele, a Raquel... por 
quem eu me apaixonei, me casei e tive uma 
filha maravilhosa! A Raquel me ajudou pra 
caramba! Ela me deu a plataforma para eu 
poder me tornar um profissional. 

Interessante saber que foi o Masp que te 
inspirou a buscar o primeiro projeto. Você 
gosta de arquitetura, não é? 
Sei lá. Tem coisas que eu gosto e coisas  

que eu não gosto. Digamos que eu gosto  
de formas. Sou um preguiçoso, gosto de 
ficar olhando... demoro para fazer as coisas.

É artista. Qual foi o primeiro grande sucesso?
O primeiro foi Lúcio Flávio. Foi um 
escândalo. 

Depois Pixote? 
Pixote foi o primeiro a ser sucesso aqui e 
internacionalmente.

Os cineastas dizem que você foi o argentino 
que abriu as portas do mundo para o cinema 
brasileiro. Recentemente você presidiu  
o júri do Festival Internacional de Cinema  
de Moscou. Como foi? 
Tinha um Protógenes em cada reunião 
dos jurados. Uma pessoa do Politburo que 
mediava tudo, que se opunha, ás vezes 
reprovava... horrível. Briguei com ela desde 

VENDIA NA RUA, BATIA NA PORTA.  
TINHA SEMPRE ALGUNS TRUQUES.  
EU ERA UM ESPERTALHÃO! CONTAVA 
UMAS HISTÓRIAS FANTÁSTICAS 
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A gente sempre acha a comida da mamãe 
a melhor, porque foi a primeira comida, o 
padrão que estabeleceu teu paladar. Então foi 
a partir do padrão de filmes que vi que criei 
meu universo crítico e me deixei levar pelo 
fascínio que aquilo representava. 

Toda pessoa que trabalha com cinema conta 
que o fascínio surgiu na infância, assistindo ao 
primeiro filme. Com você também foi assim? 
A primeira vez que eu fui ao cinema, 
com sete, oito anos, fui com um grupo de 
meninos. É o que eu me lembro. Sentamos 
numa fileira, me lembro de uma cena em 
branco e preto de uma mulher que corre 
pelos médanos de areia, com um vestido 
com grande cinto preto, uma blusinha 
justa, os seios bem empinadinhos, bem 
biquinho, como era o charme na época, 
o ano era 1953 e um grupo de meninos 
dentro de um carro conversível seguiam 
ela com uma superlanterna. Era uma 
cena de altíssima energia sexual essa 
perseguição, praticamente uma curra 
para a moral da época e para as nossas 
sensações. Se mostrar isso para um 

menino de sete anos hoje, ele dá risada. 
Mas senti que alguma coisa estranha 
estava acontecendo comigo e meus 
amigos, que eram maiores, estavam se 
masturbando. Aí eu não me lembro de 
mais nada. Ou melhor, me lembro lavando 
as mãos no banheiro. Obviamente foi 
a primeira vez que eu tive uma relação 
sexual. Tive tesão naquela mulher. Eu 
queria ser aquela lanterna. Eu queria 
possuir aquilo. Esse desejo, acho, é o que 
me motiva até hoje a querer continuar 
fazendo cinema. Começou lá atrás, quero 
acreditar, sei lá. Pelo menos é a desculpa 
que eu me dou.

Você tem sido um grande crítico da Lei 
Rouanet como sistema de financiamento da 
produção de cinema e cultura em geral.   

o primeiro dia. Eu falei: a senhora deveria 
estar feliz por nós não a colocarmos para 
fora. Mas espero que a senhora o faça por 
elegância, porque esse é um júri autônomo 
de profissionais, que tem condições 
de chegar a conclusões próprias e não 
precisamos de um agente de polícia na sala. 
Ela ficou quieta, não falou absolutamente 
nada. Não se mexeu. 

Mas ficou lá?
Ficou ouvindo.

Você encontrou o Polanski recentemente? 
Como é que ele está?
O Polanski? Está um velhinho, mas 
com uma energia e uma força incrível. 
Não convivi tanto com ele. A gente se 
encontrou várias vezes ao longo dos anos, 

mas nunca fui muito próximo dele, não. 
Parece que as energias não batem. Não 
acasalam. O ritmo dele de pensar e de 
falar não é o meu. Eu começo a falar e 
vejo que não está havendo compreensão 
do que eu estou dizendo, apesar de ele 
estar me ouvindo e sendo educado. É uma 
figura fantástica, basta ver a obra que ele 
fez. Desde aquele pequeno documentário 
dos dois homens e um armário entrando 
no mar, A Faca n’Água, Repulsion, a fase 
branco e preto, a fase americana... Ele é um 
monstro. Um bicho cinematográfico. Tem 
uma energia cavalar.

Pra você quais são os maiores diretores? 
Eu não sei quem são os maiores, os melhores, 
eu sei quais são os que eu gostava mais, 
que são sempre os primeiros que a gente vê. 

FALEI PARA O BARDI QUE QUERIA FAZER UM FILME. E ELE: 
“QUAL O SEU CURRÍCULO?” NADA. MAS JÁ VI A HISTÓRIA DO 
CINEMA. E QUERIA FAZER UM FILME SOBRE O MASP

Na página ao lado, trecho de roteiro 
em tratamento do filme Tiger, Tiger, 

adaptação do livro autobiográfico 
de Margaux Fragoso 



55



56

Eu sou contra qualquer tipo de subsídio, 
qualquer ideário, sistema, formato que não 
dialogue com o mercado exclusivamente, 
com o dinheiro real. Acho que aí há um 
limite filosófico entre a verdade, o preço 
justo, e quando funciona desse jeito. A 
cultura brasileira hoje tem um preço que 
está inflacionado por ser toda produzida 
com dinheiro que não é de ninguém e ainda 
fazendo fortunas nas bilheterias em shows 
de rock, tudo feito com dinheiro subsidiado, 
filmes às toneladas, sei lá quais são os 
critérios. Não entendo. É como quando 
cheguei em Roterdã com 19 anos e vi uma 
palavra com 19 letras e comecei a chorar, 
digo: nunca vou entender essa língua, o que é 
que estou fazendo aqui? É como eu me sinto 
perante a cultura brasileira. Eu não sei qual é 
o código que os leva a querer implantar um 
modelo socialista numa cultura capitalista. 
Nós não somos a União Soviética, que é o 
que eles querem que o Brasil seja.

Como é o sistema na Argentina?
Na Argentina é outro, não sei se é melhor 

ou pior. Na Argentina pelo menos é mais 
eficiente e tem uma lógica própria, que é de 
mercado. Eles dão para cada ingresso vendido 
que um filme faz um outro ingresso. Meu 
filme dá 100 mil ingressos, eles me pagam 
100 mil a mais limpinho. É o Ancine deles, é 
o Inca. Depois eles têm subsídios substanciais 
para roteiros, pra começar a filmar, há um 
jogo de conversas, não há prioridade por 
parte do estado na recuperação como é no 
Brasil com o fundo setorial.

Você usa a Lei Rouanet?
Usei um par de vezes, não estou dizendo 
que eu sou santo, claro que usei a Lei 
Rouanet, lógico... No momento em que tive 
que usá-lo eu usei, no momento em que 
você fica mais cuidadoso, não tem Gandhi 
dentro de ninguém. A bondade absoluta 
passa a ser um radicalismo, como ser 
comunista, ser do PT, sei lá... 

Agora no Brasil existem gestoras de 
patrimônio criando fundos para que pessoas 
físicas invistam em filmes. 

Tudo bem... nos Estados Unidos há muitos 
anos se faz isso.

Um filme quase totalmente financiado nesse 
modelo é a cinebiografia do Paulo Coelho, 
pelo potencial de bilheteria com distribuição 
internacional. 
Não há dúvida que esse pensamento é 
verdadeiro, o capital vai onde mais retorno 
ele puder conseguir e essa é a lei do mercado. 
Então, tem que fazer um filme artisticamente 
no limite e que seja comercial. Grandes 
diretores fizeram. A história do cinema está 
povoada de bons filmes que deram certo. 
Muitos filmes às vezes não dão certo porque 
não são bons. Agora, dar dinheiro para filme, 
as pessoas querem apostar no que vai dar 
certo. Será que um filme sobre a vida de 
Paulo Coelho pode ser pior ou melhor do 
que um filme sobre Janis Joplin? Ou Johnny 
Cash? Se fizer muitos ingressos, melhor. 
De alguma você está levando o espectador 
brasileiro ao cinema em vez de verem filmes 
que não contam nada ou contam coisas 
que não nos pertencem e esse dinheiro da 

bilheteria vai para os Estados Unidos. Melhor 
ver filme brasileiro.

Como você avalia o cinema brasileiro?
O cinema brasileiro que está se fazendo 
nos últimos dez anos teve muito mais não 
acertos do que acertos. Não do ponto de 
vista de grana, mas do ponto de vista de 
querer dizer algo. Utilizando o cinema 
como meio de expressão. O Som ao Redor 
é inegavelmente melhor que muitíssimos 
filmes estrangeiros que eu conheço.  Eu 
acho um dos filmes mais interessantes. 
Interessante, até, é pouco. Há filmes muito 
fortes. O primeiro filme que o Karim Anousz 
fez foi interessantíssimo. O Matador, do 
Beto Brant, é fantástico. Esse menino novo, 
o Belmonte, só vi um trabalho dele, mas 
é uma pessoa tentando inovar, tentando 
fazer alguma coisa diferente. Claudio Assis, 
que tanto me odeia, é um bruta cineasta... 
enfim. E da velha guarda ficam os velhos 
dinossauros, como eu, esperando ver o que 
acontece, à procura do espectador perdido.  
À la recherche du public perdu. Allors...

Mas você está cheio de projetos em 
andamento... 
Ah... aí é que a porca twist the tail!

Muitos projetos?
Olha, eu não sei, porque os três projetos 
que estou desenvolvendo há cinco anos, 
desde que filmei pela última vez, se sucedem 
alternadamente, de acordo com o momento. 
Eu digo não é este, volta aquele, eu não sei 
se já virou uma fórmula para não escolher 
nenhum. Não consigo testar dentro de 
mim qual é o que me atrai mais, então 
fico brincando de um pro outro. Você vê, 
trabalhei a tarde inteira (mostra rascunhos à 
mão), um monte de notas que eu escrevi de 
diferentes papéis, coisas para incorporar. São 
todos conceitos, não são diálogos e... não sei. 

Você está com uma peça de teatro. 
Estive dirigindo esta peça no Rio, Venus 
en Fure, ou “Vênus em Pele”, de um 
dramaturgo nova-iorquino. Vênus com 
Vison é o nosso título. Foi como se eu 
tivesse saído de férias. Para não me sentir 

culpado por não estar trabalhando, não 
me deprimir, escolhi fazer algo de que 
estou gostando muito. E que eu sabia que 
ia gostar. Polanski fez um filme inspirado 
nessa peça. Apresentou em Cannes.

Qual é a história?
A peça é baseada em um romance do 
Leopold Von Masoch.  É o cara que 
inventou o masoquismo. A peça é 
contemporânea, lida com essa história da 
dominação sadô-masô. Tem gente que 
gosta de apanhar. Tenho um amigo, um 
menino que trabalhava na maquiagem 
do filme, que gostava de apanhar. Vira 
e mexe aparecia com o braço quebrado, 
três pontos no supercílio... Gostava de 
apanhar. Entrava em briga... muito gay, 
fininho, muito magro, talentoso, legal, bom 
trabalhador... e gostava de apanhar. Faltava 
um dia, tava estropiado. 

E sobre os novos filmes?
Tem um filme chamado Meu Amigo Hindu 
E outro projeto em inglês, para ser feito 

NÃO SEI O QUE OS LEVA A QUERER IMPLANTAR UM MODELO 
SOCIALISTA NUMA CULTURA CAPITALISTA. NÃO SOMOS A UNIÃO 
SOVIÉTICA, QUE É O QUE ELES QUEREM QUE O BRASIL SEJA 
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Ao lado, com os 
atores Jack Nickolson 
e Maryl Streep 
nas filmagens de 
Ironweed, de 1987
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num país anglo-saxão, Estados Unidos 
mesmo, que se chama Tiger, Tiger, uma 
adaptação que fiz junto com Murilo 
Hauser. Ficamos dois anos fazendo, vai, 
volta, vai, volta e agora está praticamente 
pronta. E sei lá, falta alguma coisa pra 
ele acontecer. Tiger ,Tiger nasceu quando 
eu estava no aeroporto de Milão, fui até 
a livraria e, inusitadamente, no meio da 
pilha de lixo que vendem hoje, encontrei 
esse pequeno livro que se refere a um 
poema do William Blake, que eu conhecia. 
Um livro lindo, curto, que tem o tigre 
como figura. Eu comprei o livro, li e como 
sempre me acontece em determinado 
momento, me perguntei: será que dá um 
filme? Aí eu comecei a achar engraçada 
a ideia. Da mesma forma que foi com 
Ironweed, da mesma forma que foi com  
O Beijo. O livro me prendeu, li rápido, e uns 
tempos depois me chamou atenção alguma 
coisa que eu me lembrava, fui procurá-
lo de novo e um dia, num arroubo de 
irresponsabilidade, eu liguei para a agente 
do livro e disse que queria fazer um filme. 
Eles se assustaram, nunca imaginaram que 
alguém pudesse se interessar em fazer um 
filme. Eu comprei os direitos.

O livro parece ter tido boa distribuição 
internacional. O que lhe chamou atenção nele? 
Vendeu em vinte e poucos países. Mas  
o li de uma forma sincera, porque o  
livro é muito mal escrito, tem uns 
arroubos literários que não colam  
nem com cuspe. A história é de uma 
crueldade e de uma poesia absoluta.  
Foi aquilo que me prendeu. É uma 
história real, contada em primeira pessoa, 
de uma mulher que se relacionou comum 
homem muito mais velho dos 9 anos de 
idade até os 22. A frase da Toni Morrison 
no prefácio, que eu não conseguiria 
traduzir agora, “Porque eu mereci 
conhecer o sexo e a vida desta forma”  
e não  “ que eu fiz de errado para...” 
é como dizer “que pena que me tenha 
acontecido tudo isso para eu virar um 
ser de verdade. Poderia ter sido diferente, 
mas foi o que foi.” Eu achei o máximo!  
É de uma escritora de quem desconheço  
a obra, Margaux Fragoso, e por quem 
nunca tive simpatia. 

Foi um relacionamento consentido e mantido 
com um pedófilo até a juventude?  
A história é contada do ponto de vista da 

mulher que não é vítima. Nem da mulher 
que está ressentida. Nem da mulher 
que justifica algo que aconteceu. É um 
momento de vida. Foi assim. Sem lupa, 
sem certo, sem errado. É um horror? É. 
Mas aconteceu. Estou aqui viva, continuo 
minha vida.

O projeto está em fase de captação?
Eu não tenho nada em fase de captação, só 
se for captação de energia solar.

E sobre Meu Amigo Hindu? 
É um filme que nasceu de me perguntar 
onde estará aquele menino que foi meu 
colega de quimioterapia durante quatro 
meses quando ele e eu fizemos transplante 
de medula óssea. E ficamos os dois numa 
sala. Ele tinha uma figura muito estranha, 
porque, não sei por que cargas d’água,  
sai muito pelo das orelhas dessas 
crianças que têm essa doença, o linfoma 
generalizado. Ele parece um personagem 
de conto de fadas, parece um macaquinho. 
Tinha um tanto assim de pelo nas  
orelhas, que depois se normaliza quando  
a criança se cura. A criança tem muito 
mais chance de cura do que os adultos. 

O RITMO DE PENSAR E DE FALAR DO POLANSKI NÃO É O MEU.  
QUANDO EU COMEÇO A FALAR VEJO QUE NÃO ESTÁ HAVENDO 
UMA COMPREENSÃO, APESAR DE ELE ESTAR ME OUVINDO

Carta de Pixote enquadrada 
na HB Filmes: “Hector, gostei 
muito de trabalhar com 
você. Você foi muito legal. 
Não vou conseguir ficar 
longe de você e da equipe. 
Assinado Pixote”. À direita, 
Rodrigo Santoro em cena  
de Carandiru
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Você chegou a saber se ele se curou?
Eu simplesmente utilizo a ideia da procura 
dele para contar uma história, não estou 
preocupado em saber... Não é “searching 
for...”, não é “indo a Mumbai”, é outra 
viagem. É uma oportunidade pra contar 
outra história.

Você tem visto Jack Nicholson? Ele está  
na ativa?
Ele está pintando muito. O nome dele  
já está marcado na história do cinema, 
como Marlon Brando e tantos outros.

Com ele você sempre se deu bem.
É um grande amigo meu. Foi quem disse 
ao Polanski para me procurar quando 
viesse ao Brasil. Mas falar com ele é como 
falar com o Beto Brant. Essas pessoas 
não se vêem com essa distância, com esse 
complexo de inferioridade que nós temos, 
olhamos para eles como se eles fossem 
superiores. Pra eles aquilo é uma profissão, 
são operários do entretenimento. Grandes 
atores, cultíssimos,  preparadíssimos, mais 
malucos... mas são profissionais pra burro.

Dizem que Marcelo Mastroiani, quando 
um jornalista lhe perguntou qual era a sua 
inspiração, respondeu: “Inspiração nenhuma, 
eu sou um bom cavalo que precisa ser 
chicoteado para trabalhar”
E Vittorio Gassman dizia: deveria haver 
duas vidas. Uma para ensaiar e outra  
pra valer. 

FILMOGRAFIA

PRÊMIOS
O REI DA NOITE – 1975
• Vencedor do Festival de Brasília - Melhor 
Ator – Paulo José

LÚCIO FLÁVIO, O PASSAGEIRO  
DA AGONIA – 1977
• Melhor Filme da Mostra Internacional  
de Cinema de São Paulo – Júri Popular 
• Vencedor no Festival de Cinema de 
Gramado de Melhor Ator para Reginaldo 
Farias; Melhor Ator Coadjuvante para 
Ivan Cândido; Melhor Fotografia e Melhor 
Montagem

PIXOTE: A LEI DO MAIS FRACO – 1981
• Melhor Filme pela Associação de Críticos  
de Filmes de Boston
• Melhor Filme Estrangeiro no Festival  
de Biarritz
• Melhor Filme pela Associação de Críticos  
de Los Angeles e NY
• Leopardo de Prata no Festival 
Internacional de Filmes de Locarno – Suíça
• Melhor Atriz para Marília Pêra pela 
Associação Nacional de Críticos dos EUA
• Menção Honrosa no Festival Internacional 
de Filmes de San Sebástian – Espanha

O BEIJO DA MULHER-ARANHA – 1985
• Oscar de Melhor Ator para William Hurt

• Palma de Ouro de Melhor Ator para William 
Hurt - Festival de Cannes
• Melhor Filme do Festival Internacional  
de Cinema de Toronto
• Melhor Filme do Festival Internacional  
de Cinema de Seattle
• Vencedor do Festival Internacional  
de Filmes de Tokyo 
• Special Distinction do Independent  
Spirit Award
• Ator do Ano para William Hurt da 
Associação de Críticos de Filmes de Londres

BRINCANDO NOS CAMPOS  
DO SENHOR – 1991
• Melhor Trilha Sonora pela Associação  
de Críticos de Filmes de Los Angeles

CARANDIRU – 2003
• Seleção Oficial do Festival de Cannes
• Melhor Filme pelo Festival de Filmes  
de Cartágena
• Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro 
Adaptado, Melhor Ator para Rodrigo Santoro 
e Melhor Atriz para Maria Luisa Mendonça 
pelo Grande Prêmio de Cinema do Brasil
• Prêmios Glauber Rocha, Casa das 
Américas, OCIC, Rádio Havana e Prêmio  
de Voto Especial do Júri pelo Festival  
de Filmes de Havana

• O REI DA NOITE – 1975
• LÚCIO FLÁVIO, O PASSAGEIRO  
   DA AGONIA – 1977
• PIXOTE: A LEI DO MAIS FRACO – 1981
• O BEIJO DA MULHER-ARANHA – 1985
• IRONWEED – 1987

• BRINCANDO NOS CAMPOS  
   DO SENHOR – 1991
• CORAÇÃO ILUMINADO – 1996
• CARANDIRU – 2003
• O PASSADO – 2007





OS ROTEIRISTAS BRÁULIO MANTOVANI 

(CIDADE DE DEUS, TROPA DE ELITE I  

E II) E CAROLINA KOTSCHO  

(2  FILHOS DE FRANCISCO) JÁ ERAM, 

SEPARADAMENTE, OS DOIS MAIS 

BEM SUCEDIDOS DA CATEGORIA 

NO CINEMA BRASILEIRO. CASADOS, 

ESCREVEM JUNTOS PELA PRIMEIRA 

VEZ E ENTRAM PARA A TV GLOBO COM 

O PRESTÍGIO DOS MAIORES AUTORES 

DA EMISSORA. “VIRAMOS MIMADOS!” 

P O R  C A M I L L A  S C H A H I N  E  A L E X  S O L N I K

F O T O S  W A G N E R  A V A N C I N I

E S P E C I A L  C I N E M A

DUPLA 
DINÂMICA: 
ATIVAR
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        á é noite. Mas ninguém 
parece cansado. Ele trabalha 
de short e camiseta, já tirou os 
tênis e está displicentemente de 
meias sob a mesa em sua sala na 
produtora onde trabalha com 
a mulher: um apê moderno, 
que já foi a casa dela, antes 
de se mudarem para outro a 
uma quadra dali. O mobiliário 
divertido e colorido da Dama 
Filmes entrega a vocação e 
formação designer de Carol. As 
telas nas paredes também são 
dela. Vestindo couro preto como 
uma Batwoman, ela chega ao 
nosso encontro - literalmente 
entre uma mamada e outra de 
Olga, a filha recém nascida do 
casal –  com a expressão tranquila 
e doce de quem tira tudo de letra. 
Sentamos os quatro em uma 
mesa e começamos a conversar. 
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CAMILLA Tinha essas mesmas cadeiras na 
casa modernista da arquiteta Lota no filme 
Flores Raras, que você escreveu. O nome 
original não era Flores Raras, era...
CAROL KOTSCHO ...A Arte de Perder
CAMILLA ... que é para mim o melhor 
poema da Elizabeth Bishop. E mote da 
personagem. Não entendo por que mudar 
o nome.
ALEX Talvez porque lembre livro de auto-
ajuda: “a arte de perder”...
BRÁULIO Acho que o problema é a palavra 
“perder” no título de que os produtores 
americanos não gostam.
CAROL: Mas Flores Raras também é o título 
do livro no qual o filme foi baseado.
CAMILLA Era um projeto antigo dos Barreto, 
não? Tinha quanto tempo esse projeto?
CAROL A Lucy comprou os direitos há 17 
anos. Foi um longo processo.
CAMILLA Como você entrou nele?
CAROL A convite da Lucy Barreto. Fiquei 
muito feliz, é uma história muito linda, me 
emocionou muito ajudar a contar.
CAMILLA O filme me emocionou tembém. 
Achei impecável. Porque vi um outro sobre 
a vida de uma poeta sul-africana, e não 
achei tão bom como filme. Podia dar uma 
boa história, mas... não basta uma boa 
personagem, precisa contar bem a história.
BRÁULIO O jeito de contar muda tudo.
CAMILLA A próxima história a contar  
é a vida do Paulo Coelho?
CAROL A gente terminou de filmar agora. 
Nesse eu sou produtora também. Eu  
sou sócia da Aiana de Macedo. Nosso  
sócio investidor é o Renato Planet.  
Está em montagem agora, estreia  
no primeiro semestre.   
CAMILLA: A façanha da Carol, e ela já tinha 

CAROL: DURANTE 
MUITO TEMPO FAZER 
CINEMA NO BRASIL 
ERA UM ATO HERÓICO 
DE OBSTINADOS, 
ERA O PROJETO DA 
VIDA DA PESSOA NO 
QUAL ELA IA PASSAR 
15 ANOS E IA SE DAR 
MAL À BEÇA  
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feito isso em 2 Filhos de Francisco, é pegar personagens 
que são sucesso de público com desafetos de crítica e 
torná-los temas de filmes singelos e bons de crítica. 
Quem tinha preconceito contra os personagens acaba  
até ganhando simpatia. 
CAROL: É porque snao boas histórias. Às vezes alguém de 
quem você gosta muito tem uma história boba, nasceu, 
cresceu, fez sucesso, viveu feliz e não dá história, porque 
não tem conflito. E essas são grandes histórias.
CAMILLA: As pessoas que chegaram lá, a gente quer 
saber como chegaram lá. 2 Filhos de Francisco e Paulo 
Coelho têm isso. Mas tanto não é garantia de bom 
filme que o filme sobre Steve Jobs não chegou lá. Um 
personagem fascinante, com conflito e tudo, mas a 
história não foi muito bem contada. 
CAROL: Eu achei que ia encontrar em relação ao 
Paulo tanto preconceito quanto em relação ao Zezé 
di Camargo, mas tem muito mais curiosidades sobre 
ele. As pessoas têm quase um fascínio, mesmo quem 
não gosta do que ele escreve. E com razão. Porque a 
história da vida dele é muito boa.
ALEX: É roteiro original ou é baseado no livro sobre ele?
CAROL: É roteiro original. Eu fui a oito países atrás do 
Paulo, a gente está conversando desde 2007, e até o 
lançamento do filme terão sido sete anos. 

CAMILLA: Ele te convidou depois de assistir a 2 Filhos 
de Francisco, não foi?
CAROL: É, foi isso, foi muito bacana.
ALEX: Qual é o recorte do filme?
CAROLINA: É o recorte que vai da adolescência até O 
Alquimista, mas ele não é linear no tempo. Tem uma 
parte ficcional que acontece em 2013. É um vaivém no 
tempo, na loucura, que eu achei que combinava com 
essa história. Cada história pede o seu formato.
CAMILLA: É a história do ponto de vista dele? Quem 
conta a história? 
CAROL: Ele é o personagem, mas não é, não tem...
BRÁULIO: É do ponto de vista dele.
CAROL: Sim, do ponto de vista dele.
CAMILLA: Qual foi o material de pesquisa?
CAROL: Principalmente depoimentos dele, da Cris, 
mulher dele e da Mônica que é agente dele há 25 
anos. Paulo e suas duas mulheres... É muito linda 
a relação dele com a Cris, estão juntos há 30 anos, 
e com a Mônica. E em quatro livros dele que são 
autobiográficos. Tem o Verônica Decide Morrer, que 
apesar de ser personagem feminina, é a experiência 
dele no internato, O Diário de um Mago, no qual ele é 
personagem, As Walquirias, que é muito uma viagem 
dele e da Cris, e o Aleph, que é um livro mais recente, 

CAROL: O PAULO COELHO NÃO ANDA NA RUA NO IRÃ, NA TURQUIA,  
NA FEIRA DO LIVRO DE FRANKFURT. E ELE É MUITO RESPEITADO. 
NO BRASIL É MAIS CONHECIDO QUE PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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dele mais maduro, uma crise de fé que me ajudou 
muito a escrever o filme.
CAMILLA: Você leu os livros todos, naturalmente.
CAROL: Eu li.
CAMILLA: O que achou dos livros?
CAROL: Para mim foram incríveis. Era o que eu estava 
estudando. Eu não era uma leitora do Paulo, ele sabe 
disso. Tem a velha frase que ele já cansou de ouvir: 
eu tinha lido aos 15 anos O Diário de um Mago. Mas 
eu sempre achei a história dele muito interessante, ele 
é uma figura interessante. Ele é genial, uma pessoa 
muito inteligente, muito culto.
CAMILLA: Para fazer letras com o Raul Seixas tem que 
ser inteligente, e para chegar aonde chegou, então...
CAROL: Pra mim foi interessante ler com esse olhar, com 
essa liberdade que ele também me deu pra fazer o filme.
CAMILLA: Então não é o Paulo segundo ele mesmo.
CAROL: É sempre uma interpretação, mesmo um 
documentário é uma interpretação do autor.
BRÁULIO: Ele é mais traduzido que Sheakspeare.
ALEX: É mesmo?
CAROL: O Paulo não anda na rua no Irã, não anda na 
rua na Turquia, na Feira do Livro de Frankfurt. E ele é 
muito respeitado. No Brasil ele é mais conhecido que 

Presidente da República.
CAMILLA: Já está mais conhecido que Pelé?
CAROL: Está. É o brasileiro mais conhecido no mundo.
CAMILLA: O Sebastião Salgado contou uma história 
tão engraçada: ele nos confins da África, seguindo 
refugiados de guerra, que de repente se desconfiaram, 
apontaram as armas pra ele, e foi o pior momento que 
ele já passou como fotógrafo. Então ele falou “Pelé”! 
E eles baixaram as armas. Virou uma festa! Será que 
falando Paulo Coelho o efeito seria o mesmo?
ALEX: Demora mais falar Paulo Coelho que Pelé. 
CAROL: Ele mexe demais com os leitores. E tem uma 
transparência no que o Paulo faz que eu entendi, acho 
que entendi um pouco nessa convivência toda. Existe 
uma coerência muito grande entre quem ele é e o que ele 
escreve. Ele sofreu muito, tudo o que podia dar errado na 
vida de alguém deu na vida dele e ele chegou aonde ele 
chegou. E é muito disso que ele fala. Quando ele falou 
que a obra dele dava um tuite, eu falei: você também.
CAMILLA: Por isso o filme se chama Não Pare na Pista?
CAROL: É. É o nome de uma música dele com o Raul 
Seixas que é a mesma coisa que “tente outra vez”. É o 
que os livros dele em geral dizem, e se você espremer 
tudo em um tuíte vai chegar nisso, que é a vida dele. 

Eu acho que é quase uma experiência religiosa dos 
leitores com a obra dele, de continuar de pé, continuar 
lutando. E o cara é muito culto, muito inteligente, 
muito divertido. Sem julgamento nenhum, sem dizer 
se é bom ou se é ruim. Interessante ver o que ele causa 
em pessoas de muitas culturas diferentes. Todo mundo 
nasce com um pouco de instinto de sobrevivência. Caras 
como Paulo Coelho, Zezé di Camargo e Luciano nascem 
com... se a gente nasce com uma gota, eles nascem com 
o mar inteiro. Podia ter parado na internação e ser um 
maluco qualquer, podia ter parado no sucesso, e não 
só no fracasso, porque o sucesso também é um lugar 
pra se acomodar. Mas ele não queria aquilo, queria ser 
escritor. O Raul falou pra ele: pra você falar com as 
pessoas tem que ser simples. A linguagem dos livros 
dele é mais simples que a formação dele. Pra mim foi 
muito interessante ler com esse olhar e é um presente 
para quem vai construir uma biografia na qual ele é o 
personagem. É na primeira pessoa e ele ficcionaliza a 
própria história. É interessante, com essa liberdade que 
ele me deu pra fazer o filme. 
ALEX: Você começou como se fosse uma reportagem?
CAROL: Uma pesquisa. Eu gosto muito da pesquisa, eu 
vim do documentário. É uma longa reportagem. Sete 

anos de reportagem pra chegar na essência, que é o 
que cabe em duas horas.
CAMILLA: Esse é o desafio de um roteiro.
ALEX: Bráulio, você gosta de fazer assim também?
BRÁULIO: Depende muito do filme. Eu não sou muito 
bom pra entrevistar pessoas, não tenho muito esse 
talento. Também não gosto muito de me deslocar. 
Eu me baseio mais em livros. O último filme que 
eu escrevi, que eu não sei se vai ser filmado (estão 
fazendo casting atualmente) é um filme inglês que o 
Fernando Meirelles vai dirigir sobre o Onassis. Eu me 
baseei no livro Nêmesis, conversei com o autor do 
livro, li alguns artigos. Eu me baseio mais em leitura. A 
não ser uma série de TV que a gente está fazendo, que 
tem um pouco mais de conversas com um policial que 
é o nosso consultor, que conta as histórias dele.
CAMILLA: Vocês estão ficando especialistas em história 
policial?
BRÁULIO: Coincide. Eu nunca procurei, não. Caiu no 
meu colo.
CAROL: É que rende boas histórias.
BRÁULIO: Eu não fui atrás.
CAMILLA: É assim, você faz um bem feito, vão te 
procurar pra fazer outros do gênero.

BRÁULIO: TEM TODA UMA CULTURA QUE VÊ O ROTEIRISTA NÃO 
COMO UM AUTOR, MAS UMA ESPÉCIE DE TÉCNICO QUE COLOCA NO 
PAPEL AS IDÉIAS DO DIRETOR. O DIRETOR GERALMENTE VARRE
O ROTEIRISTA PARA DEBAIXO DO TAPETE 
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BRÁULIO: EM “O ANO EM QUE 
MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIAS” 
NÃO FICOU QUASE NADA DO 
MEU ROTEIRO. O MEU ERA MAIS 
JUDEU: O MENINO SOFRIA MAIS

ALEX: Mas o Onassis muda completamente...
BRÁULIO: Aí é bandidagem mais pesada!
ALEX: Tem bandidagem no livro?
BRÁULIO: É o que mais tem. Ele era um gangster. O 
filme agora está em fase de casting. 
CAMILLA: Será o primeiro filme em inglês escrito por 
brasileiro?
BRÁULIO: Não. O Márcio Garcia fez um filme em inglês 
com uma roteirista brasileira. Chama-se Angie.
CAMILLA: É bom?
BRÁULIO: É bacana. Eu acho o Márcio muito bom diretor.
CAMILLA: Ele está trilhando o caminho ator–diretor–
produtor. No cinema, ser bem sucedido é virar produtor?
BRÁULIO: Eu não tenho a menor vontade de ser produtor.
ALEX: Aí vira trabalho!
BRÁULIO: Eu realmente não me sinto trabalhando. 
Eu estou fazendo o que gosto de fazer e alguém dá 
dinheiro pra mim.
CAMILLA: Será que alguém já comprou os direitos do 
livro do Edir Macedo? Próximo candidato a virar filme. 
CAROL: É uma boa história?
CAMILLA: O livro foi escrito pelo VP de jornalismo da 
Record. E a Record pegou caras bons do mercado. 
BRÁULIO: Eu prefiro lidar com os que já foram. O 
chato de fazer biografias de pessoas vivas pra mim 
é que eu me sinto constrangido... É difícil inventar. 
É um problema meu. Eu escrevi um roteiro, que não 
foi filmado também, sobre o massacre que teve na 
cidade de Beslan: os chechenos separatistas invadiram 
uma escola e fizeram mais de 1000 reféns, muitos 
deles estão vivos ainda. Já faz uns quatro anos que eu 
trabalhei nesse projeto, que não virou filme, e eu tive 
uma dificuldade muito grande de escrever o roteiro 
porque as pessoas estavam vivas, era um acontecimento 
relativamente recente. Eu só consegui escrever o roteiro 
quando eu mudei os nomes de todo mundo. Quando 
eu faço ficção é inevitável não inventar coisas. Senão a 
história não funciona. Você tem que inventar.
ALEX: Como se faz um bom roteiro?
BRÁULIO: Tentativa e erro.
ALEX: Não, tem uma fórmula...

CAROL: Se fosse a fórmula, todo roteiro 
seria bom e faria sucesso, porque a 

fórmula todo mundo tem.

CAMILLA: Mas o Bráulio dá aula de roteiro na Escola 
São Paulo, não dá?  
BRÁULIO: Não, dou algumas palestras. Tem algumas 
coisas básicas. Tem que ter uma boa história, 
personagens bons, um arco dramático, tem que costurar 
bem os acontecimentos, com causa e efeito pra gente ter 
aquela sensação de “uau!”. Agora, tem muitas maneiras 
de fazer isso e meio que cada história indica o jeito.
ALEX: O que vocês fizeram juntos?
BRÁULIO: A série para a TV Globo chamada A Teia.
ALEX: É o primeiro trabalho juntos?
BRÁULIO: É. O que a gente fazia muito era palpitar um 
no trabalho do outro. 
CAMILLA: Quantos capítulos tem a série?
BRÁULIO: São dez episódios. 
CAMILLA: O que é mais difícil? Cinema ou minissérie?
CAROL: A gente descobriu que minissérie é um 
grande prazer. Porque você pode trabalhar mais cada 
personagem, cada subplot.
BRÁULIO: São dificuldades diferentes. Eu diria que escrever 
minissérie é mais trabalhoso, tem mais páginas pra 
escrever. O meu roteiro pra cinema geralmente tem 160 
páginas, que eu corto pra 120. A série tinha mais de 500 
páginas que a gente teve que cortar pra 400. Demora 
mais, mas é mais prazeroso que fazer um roteiro de filme.
CAMILLA: Como surgiu esse?
BRÁULIO: A gente apresentou o projeto na Globo porque 
o Marcio Garcia perguntou se a gente tinha alguma 
coisa pra televisão. Inicialmente seria a produtora dele e 
a produtora da Carol. Ia ser uma produção independente. 
Depois a Globo contratou a gente e mudou um pouco o 
perfil da produção. Foi produzido lá dentro.

Cadeira na 
Dama Filmes
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Trechos do roteiro original de Tropa de Elite e de 
Não Pare na Pista, cinebiografia de Paulo Coelho. 
No alto, pilhas de cadernos de pesquisa para a 
minissérie policial A Teia 

CAMILLA: Melhor, não?
CAROL: A gente só viu vantagens. Virou superprodução. 
A história se passa em Brasília, Curitiba, Cuiabá. Pro 
que é estúdio eles fizeram uma construção mesmo, com 
teto, não é cenário. O diretor Rogério Gomes é incrível, 
nos surpreendeu positivamente.
BRÁULIO: Eles deixam fazer o que a gente quiser, não 
tem nenhum tipo de imposição da emissora.
CAMILLA: Dão liberdade criativa?
BRÁULIO: Eles estão fazendo uma revolução. A Globo 
está num momento muito legal. O Schroeder está 
fazendo uma coisa incrível. Para nós da área da 
dramaturgia tá um negócio fantástico. Eles tratam o 
autor muito bem. Eu nunca tive tanta liberdade criativa 
como na Globo. Só quando eu trabalhei com o Fernando 
Meirelles. Cinema, no Brasil, é uma arte do diretor. 

Tem toda uma cultura que vê o roteirista não como um 
autor, mas como uma espécie de técnico que coloca no 
papel as ideias do diretor. Existe isso mais ou menos 
disseminado. São poucos os diretores que vêem em nós 
os parceiros criativos do filme. É raro. E na Globo não 
tem hierarquia assim, não escrevemos para o diretor. A 
gente trabalha e conversa todo mundo junto, decide até 
elenco junto e a história é nossa, eu tenho o controle 
criativo. Na verdade, eu nunca escrevi muito o que me 
pediam, não, eu sempre escrevo do meu jeito. Depois se 
não quer, chama outro. Eu não tento agradar ninguém. 
Muitas vezes eu fui trocado, desisti do projeto...
ALEX: Aonde? Quando?
BRÁULIO: Por exemplo em O Ano em que Meus Pais 
Sairam de Férias. Não encaixava. 
ALEX: O roteiro final não é o teu?
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BRÁULIO: Não é o meu. Não ficou quase nada do 
meu roteiro. O meu era mais judeu: o menino sofria 
mais. Mas é normal. Eu continuo superamigo do Cao 
Hamburger. Eu falei: Cao, não tá rolando mais. É 
melhor chamar outro. O roteiro inicial era do Claudio 
Galperin. Eu trabalhei em cima do roteiro dele. Eu 
sempre disse que não achava nem correto colocar meu 
nome nos créditos. Para mim o roteiro é do Claudinho, 
porque ficou muito parecido com o roteiro inicial.
ALEX: Quer dizer que o diretor manda mais que o 
produtor?
BRÁULIO: Acho que sim, porque o diretor também é 
meio produtor.
CAROL: Depende... O que aconteceu é que durante 
muito tempo fazer cinema era um ato heróico neste 
país. Eram projetos muito pessoais, eram diretores 
obstinados que viraram produtores, uma coisa quase... 
o projeto da vida da pessoa no qual ela ia passar 15 
anos e ia se dar mal à beça. De uns anos para cá houve 
uma evolução desse mercado. 
ALEX: Você é o único roteirista brasileiro indicado para 
o Oscar. 
CAMILLA: Com Cidade de Deus? 
BRÁULIO: O que ganhou naquele ano foi o de O Senhor 
dos Anéis. 
ALEX: Então foi marmelada...
BRÁULIO: Cidade de Deus foi meu primeiro roteiro 
profissional de longa-metragem. Fernando Meirelles 
deixou eu escrever o roteiro do jeito que eu queria, 
porque a gente se dá muito bem, tem o mesmo tipo de 
sintonia criativa, então foi muito gostoso escrever.
CAMILLA: Deve ser raro ser indicado ao Oscar de 

primeira! Como começou o projeto? 
BRÁULIO: O Fernando comprou os direitos do livro, a 
gente nem era muito amigo e ele me chamou. Eu não 
entendia por que, falei: tem certeza? Comecei a ler 
o livro, achei que ele estava maluco, era impossível 
adaptar, fechei na página 100 e fiquei ensaiando como 
eu ia dizer pra ele que eu não ia fazer, que eu achava 
impossível, aí depois eu pensei: o que é que eu tenho a 
perder? Continuei lendo, a gente começou a conversar, 
a ter ideias, eu trabalhei com muita liberdade e aí veio 
a indicação ao Oscar... Virei um mimado!
ALEX: Como é que foi lá no Oscar?
BRÁULIO: Foi legal, eu nunca tinha assistido, eu achava 
chato assistir o Oscar. Mas lá foi engraçado, aquele 
monte de caras famosos, você está fazendo xixi e tem 
o Michael Douglas fazendo xixi do seu lado. Você sobe 
a escada rolante, está o Tarantino ali. É engraçado. 
E eu consegui alguns trabalhos lá por causa disso. 

Nenhum virou filme.
ALEX: Quer dizer que você faz o roteiro e fica por isso 
mesmo?
BRÁULIO: Carol, qual é a relação de roteiros para filmes 
feitos em Hollywood?
CAROL: Vinte pra um!
BRÁULIO: Os estúdios bancam produtoras que compram 
direitos autorais, contratam roteiristas e apresentam. 
Dali alguns projetos saem e outros não. 
ALEX: Você trabalhava lá ou em São Paulo?
BRÁULIO: Eu ia lá, fazia reuniões, e escrevia em São 
Paulo. Fiz uns três ou quatro.   
ALEX: Em português ou inglês?
BRÁULIO: Em inglês meio macarrônico...
CAMILLA: Depois alguém tem que fazer a adaptação?
BRÁULIO: Como o primeiro ainda não foi filmado, 
nunca teve urgência muito grande em mexer, ia indo. 
Talvez na hora de filmar alguém ia ter que dar uma 
ajeitada nos diálogos...
CAMILLA: Senão, estraga o roteiro.
BRÁULIO: No do Onassis, as ações eu escrevi em inglês 
e os diálogos em português. Foi traduzido, eu revi a 
tradução e aí foi para um cara para editar mesmo, para 
tirar o sotaque dos diálogos.
CAROL: Na Arte de Perder, eu sofri muito na tradução. 
Porque o filme é 80% falado em inglês. Quando 
chegavam as traduções, eu levava um susto porque 
era uma tradução muito dura, tradução de tradutor. 
Eu falava: mas vai ser filmado isso?.. apesar de ser no 
Brasil. Chegou um momento em que eu falei pro Bruno 
que era importante ter um roteirista americano porque, 
por melhor que seja o meu inglês, inglês de quem 

morou muitos anos lá e tudo, nunca ia ter a sutileza do 
sotaque de uma poeta americana da década de 60 que 
nasceu em Massachusetts. Tem a sutileza da língua, 
que quando vai pra tela, é muito importante.
CAMILLA: Cidade de Deus foi o maior sucesso de 
público e de crítica? 
BRÁULIO: De crítica, mais ou menos... nós levamos 
muita porrada. No Brasil, a maior parte das críticas 
foi arrasadora. Foi sucesso de crítica e de público na 
Inglaterra.
CAMILLA: Em que festival estreou Cidade de Deus?
BRÁULIO: Em Cannes. O filme foi aplaudido oito minutos 
de pé. Eu vi os atores que eram da favela na Croisette e 
as pessoas batendo palmas pra eles, “Cité de Dieu! Cité 
de Dieu!”, e o que saiu num jornal aqui de São Paulo 
foi: “Cidade de Deus recebido com frieza em Cannes.”
CAMILLA: Típico.  
BRÁULIO: Meu roteiro de Cidade de Deus foi chamado 

BRÁULIO: MEU ROTEIRO DE CIDADE DE DEUS FOI CHAMADO DE SUB 
TARANTINO. FOMOS MASSACRADOS PELA CRÍTICA BRASILEIRA.  
E O FILME ENTROU NA HISTÓRIA DO CINEMA MUNDIAL
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BRÁULIO: EU ACHAVA 
CHATO ASSISTIR O OSCAR, 
MAS LÁ FOI ENGRAÇADO, 
AQUELE MONTE DE CARAS 
FAMOSOS, VOCÊ FAZENDO 
XIXI COM O MICHAEL 
DOUGLAS DO SEU LADO

de sub Tarantino! A gente foi supermassacrado pela 
crítica brasileira. O filme entrou na história do cinema 
mundial. Está na lista da revista The Guardian: entre 
os 100 melhores de ação e guerra, Cidade de Deus é 
número 6. Está lá em cima. Depois disso tudo é que 
pararam de falar mal. Uma acadêmica do Rio chamou o 
filme de “a cosmética da fome”.
CAMILLA: Ainda é verdade que brasileiro tem que fazer 
sucesso no exterior para ser reconhecido aqui?
BRÁULIO: Não sei, Tom Jobim fez um enorme sucesso 
no exterior e metiam o pau nele! Teve algumas críticas 
boas para o Cidade de Deus, mas a maior parte...
Quando eu fico megalomaníaco, como agora, eu digo 
que Cidade de Deus está para o cinema brasileiro como 
Sargent Peppers dos Beatles está para o rock’nroll! 
ALEX: Bráulio, mesmo depois de ser indicado ao Oscar 
você continuou sendo visto como um técnico que 
ajuda o diretor?
Bráulio: Eu tive uma experiência com cinema nos anos 
80, com vinte e poucos anos, em curta-metragem. 
Dois filmes, um documentário e outro de ficção, 
escrevendo, indo ao set de filmagem. Depois não tinha 
muito cinema no Brasil, era pouco. Morei um tempo 
fora, quando fui era Sarney, quando voltei era Itamar. 
Eu nunca imaginei que poderia viver de cinema. Eu 
escrevi muito Telecurso 2000, trabalhei pra TV Escola, 
pra TV Educativa etc. Eu vivia desse tipo de programa, 
adorava fazer isso. Tinha poucos roteiristas na época. 
O Leopoldo Serran era o roteirista que sobrevivia 
como roteirista. Nesse projeto do Telecurso, eu fiquei 
amigo do Fernando Meirelles e ele me chamou para 
escrever Cidade de Deus. Eu estreei ali. E ele nunca 
me escondeu. Diretor brasileiro geralmente varre o 
roteirista pra debaixo do tapete. Nunca diz o nome 
do cara. O Fernando era o contrário. Ele dizia: vou 
colocar um adesivo no meu carro “consulte sempre um 
roteirista”. O que o Fernando fez por mim, ele acabou 
fazendo por toda a categoria. As pessoas começaram a 
prestar atenção em roteiro depois de Cidade de Deus. 
Porque o Fernando insistiu nisso. O Oscar ajudou, mas 
já tinha isso, já rolava isso, já começaram a me chamar. 
O Fernando sempre dizia para quem o procurava: você 
precisa de um roteiro bom, chama o Bráulio. Era assim, 
antes do filme estrear. Eu fiquei mimado. Os outros 
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projetos, talvez o Tropa de Elite II também, eu me 
desentendi um pouco com o Zé... com o Wagner... 
ALEX: Por que?
BRÁULIO: Normal. A gente discordava de alguns 
caminhos. Eu fiz concessões, eles também fizeram, 
é normal... Com o Fernando parece que nenhum faz 
concessão pro outro.  Foi assim na TV Educativa, foi 
assim no Cidade de Deus, foi assim no filme sobre 
Onassis. Se um fala e o outro não gosta, então essa 
ideia não é boa. Por isso eu fiquei meio mimado... 
reclamão. Os outros projetos não foram tão legais. 
Exceto o Tropa de Elite 2, uma coisa que eu fiz desde 
o comecinho com o Zé Padilha. Com ele eu também 
me dou muito bem e também é um filme que deu 
muito certo.
ALEX: Mas o 1 também é teu?
BRÁULIO: No 1 eu entrei já começado, entrei pra ajudar. 
ALEX: E você não, Carolina?
CAROL: Não, não.
BRÁULIO: Mais ou menos...
ALEX: Parece que você deu uns palpites no Tropa 1... 
CAROL: Eu só palpitei. O mérito todo é dele.
BRÁULIO: A gente estava começando a namorar. 

Todo mundo achava o filme morno nos primeiros 50 
minutos, só ficava bom quando aparecia o Capitão 
Nascimento. Ela falou: eu achei que está uma merda. 
E eu: Carolina... E ela: não me interesso minimamente 
pela história desses dois aspiras, vocês deviam contar a 
história do Capitão Nascimento.
ALEX: Isso foi em que altura?
BRÁULIO: Com o filme montado. Eu disse: Carol, não 
tem como... não dá, teria que refilmar... Eu acho o 
Tropa de Elite uma grande enganação do ponto de 
vista de roteiro. Funcionou. Mas foi uma mágica. Aí 
é que tá: o Capitão Nascimento sai do filme do jeito 
que entra, ele não tem um arco dramático. O Matias 
tem. Ele entra com esperança e acaba caindo no 
esquema e se tornando policial violento. Ele tem um 
arco dramático quase que de tragédia. Mas quando o 
Wagner Moura entrava em cena o filme explodia.
CAMILLA: Wagner Moura literalmente roubou a cena. 
ALEX: Como vocês mudaram o filme na montagem?
BRÁULIO: A princípio eu fui contra, mas eu adoro 
um desafio. Liguei pro Zé e falei: a Carol teve uma 
ideia que eu acho que é maluca e não funciona, mas 
se você topar. eu te ajudo a fazer, com o Daniel, o 
montador. A ideia é contar a história do Capitão 
Nascimento. Botar o off dele. E o Zé: “Você não 
lembra que eu queria botar o off?” Eu falei: mas é 
diferente, é só ele falando. Vamos tentar. E a gente 

foi pra ilha de montagem. Começamos a mudar as 
cenas de lugar e tentar transformar aquele filme na 
história do Capitão Nascimento. Quem teve a ideia 
genial não fui eu nem o Zé, mas o Daniel Resende, o 
montador que colocou uma premissa dramática pro 
filme: “eu preciso de um substituto.  Tem dois caras 
aqui: um tem coração, mas não tem a cabeça, que é o 
Neto; outro tem a cabeça, mas não tem o coração. Se 
eles fossem um só o problema estaria resolvido, mas 
são dois. Eu vou ter que escolher.” Isso deu o clique: 
ah, agora já sabemos como organizar as cenas para 
contar a história do Capitão Nascimento. Num bom 
filme, o personagem principal tem que passar por 
uma transformação, senão não tem graça. O Capitão 
Nascimento no Tropa 1 sai como entrou, mas no 
Tropa 2 desenhamos o arco dramático dele.
CAMILLA: O pessoal gostou foi dos jargões, “Pede pra 
sair!” O Wagner é cômico. E o público também gosta 
de uma brutalidade. 
BRÁULIO: Acho que não...isso tem em muitos filmes 
que não dão certo. Eu acho que é assim: o filme tem 
uma cinematografia muito interessante, o Zé Padilha 
é um muito bom diretor, o Tropa 2 ele dirigiu melhor 

ainda. Recentemente eu vi o trailer do Robocop... 
é um arraso! O Zé Padilha é talentosíssimo. O 
Wagner Moura é um ator incrível, de uma energia 
e tá bem construído. O que eu falei de truque, eu 
estou usando a falsa modéstia. Na verdade, a gente 
teve uma habilidade muito grande em recosturar as 
cenas para elas terem sentido. O filme foi meio que 
um termômetro. Eu recebi e-mails com suástica. Me 
chamando de nazista. Pra gente era uma crítica. 
Grande parte do público e da crítica viu o filme 
como apologia à violência. Assustou a gente. O povo 
brasileiro realmente é fascistão! Quando eu vi o Tropa 
2, corte final, falei: Zé, eu não fiquei curioso por 
um filme assim desde Cidade de Deus. Mas tá muito 
sombrio. Ele não é como o outro, não tem aquela 
levada, não tem tanta porrada, eu acho que a gente 
não vai fazer sucesso. Mas não muda nada porque o 
filme tá genial! Nossa previsão otimista era fazer 6 
milhões de espectadores. Deu quase 12 milhões! Esse 
negócio de que ema é que faz um filme bom é o que 
predomina no marketing das empresas, mas é a coisa 
mais burra que existe. O que faz o filme dar certo é 
o talento das pessoas que fazem, quando acertam, 
porque quem tem talento também erra. É tentativa e 
erro. Às vezes a gente costura a história legal.
CAMILLA: Não tem ator bom que conserte roteiro ruim. 
Wagner Moura já era um grande ator antes do Tropa 

BRÁULIO: EU RECEBI EMAILS COM SUÁSTICA ME CHAMANDO  
DE NAZISTA.  GRANDE PARTE DO PÚBLICO E DA CRÍTICA VIU  
O FILME COMO APOLOGIA À VIOLÊNCIA. ASSUSTOU A GENTE
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CAROL: EU GOSTO MUITO DA PESQUISA, EU VIM DO 
DOCUMENTÁRIO. SETE ANOS DE REPORTAGEM PRA 
CHEGAR NA ESSÊNCIA, QUE É O QUE CABE EM 2 HORAS

ou cresceu com o Tropa?
CAROL: Ele era considerado um bom ator, era 
respeitado, mas não tinha essa coisa de herói nacional.
BRÁULIO: A história que eu sei é assim: o Zé deu 
o roteiro para o Wagner ler e falou: escolhe o 
personagem que você quer fazer. Ele escolheu o 
Capitão Nascimento.
ALEX: Wagner Moura é um cara bonito, tem rosto quase 
feminino, ele seria uma mulher linda...
BRÁULIO: Eu nunca tinha visto por esse ângulo.
ALEX: Ele fez belas mulheres no Sexo Frágil, lembram? 
Essa combinação de homem bonito com violência 
é que funcionou no Tropa, porque o homem feio é 
associado a violência.
CAMILLA: O brasileiro não tinha um herói pra se 
espelhar, só bandido.
ALEX: Os “heróis” brasileiros são bandidos... E os 
bandidos brasileiros têm nomes bonitinhos, no 
diminutivo e ecológicos: Fernandinho Beira-Mar, 
Carlinhos Cachoeira...
CAMILLA: E bandido gringo que se refugia no Brasil vira 
celebridade. Tipo Biggs do assalto ao trem pagador. 

Mas o fenômeno do Tropa também foi fazer a gente ter 
orgulho da polícia pela primeira vez. Pouca gente sabia 
do Bope. Foi bom saber que temos uma polícia de elite.
BRÁULIO: Não sabia fora do Rio... No Rio, é como a 
Rota aqui de São Paulo. 
ALEX: Quanto tempo leva pra fazer um roteiro?
CAROL: Depende muito. No Brasil demora pelo menos 
três anos pra fazer um bom filme. 
BRÁULIO: O Cidade eu comecei a escrever em 1998 e 
o filme foi lançado em 2002. Ao longo desses quatro 
anos eu trabalhei no roteiro.
CAROL: A gente faz em contrato geralmente 
cronograma de um ano.
BRÁULIO: A primeira versão, depende também, pode 
sair em três meses. De três a seis meses.
CAMILLA: Depois do Onassis vem o que?
BRÁULIO: Eu não quero mais saber de cinema. Só 
se aparecer um projeto que me interesse muito. Já 
estamos escrevendo a segunda temporada para a 
Globo, já temos a ideia da terceira, já tenho uma outra 
ideia de série, já estou com 50 anos. Não vai dar tempo 
de fazer cinema. 
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E S P E C I A L  C I N E M A

Jorginho Guinle e Roman Polanski
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Diário de um longa

Nos tempos áureos 
de Jorginho 
Guinle, se dizia 
que todo playboy 
que se prezasse 

tinha que ter um caderninho de 
telefones à altura. O dele talvez tenha 
sido o mais valioso que já se viu. 

Nossa história gira em torno 
deste caderninho e seus personagens, 
contada em primeira pessoa pelo 
playboy que colocou o Brasil na rota 
do jet set internacional. 

EM TEXTO EXCLUSIVO, O CONSAGRADO DIRETOR DE COMERCIAIS E 

DOCUMENTÁRIOS PARA TV OTÁVIO ESCOBAR FALA SOBRE SEU LONGA-

METRAGEM DE ESTRÉIA COMO ROTEIRISTA E DIRETOR: “O DIÁRIO DO 

PLAYBOY”, SOBRE A LÉPIDA VIDA DE JORGINHO GUINLE 

P O R  O T A V I O  E S C O B A R   F O T O S  P R O D I G I T A L  E  A R Q U I V O  F A M Í L I A  G U I N L E

O diretor Otavio Escobar  
em sua produtora Prodigital, 
no Rio de Janeiro
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O roteiro é baseado em entrevistas com 
amigos íntimos, com os filhos Georgiana 
e Gabriel, pesquisas históricas, dezenas 
de entrevistas e depoimentos à imprensa, 
mas muito também nas próprias memórias 
de Jorge Guinle, que estão no livro Um 
Século de Boa Vida, da Editora Globo, 
com depoimentos do próprio Jorginho ao 
jornalista Mylton Severiano da Silva.

Aos 88 anos de idade, Jorge Guinle sai 
do hospital Ipanema sem fazer a operação 
recomendada pelos médicos, assina um 
documento se responsabilizando pela 
própria vida e vai para o Copacabana Palace, 
o Hotel construído pelo seu tio em 1923 e 
onde ele havia passado boa parte da vida.

O amigo Mariozinho Oliveira, seu 
companheiro de muitas farras, disse uma 

frase interessante:
“Sabe aqueles documentários do mundo 

animal em que o elefante velho, quando 
sabe que vai morrer, se afasta do grupo 
e escolhe o próprio cemitério? Você está 
fazendo o caminho dos elefantes, Jorginho!”

No quarto 502, o espectador 
acompanha o último dia de vida de Jorge 
Guinle, quando ele abre o seu caderninho 
de endereços e os personagens ali por 
ele anotados ganham vida, deflagrando 
histórias extraordinárias de glamour e 
fantasia.

Um século de boa vida
Ele foi um dos herdeiros da família mais 

rica do Brasil na primeira metade do século 
XX, concessionários do Porto de Santos no 

período em que o café brasileiro saía por ali 
e dominava o  mercado mundial.

A história do playboy perdulário, 
portanto, está ligada à nossa história 
econômica, causando espanto e até 
admiração pela forma como Jorge Guinle 
surpreende seus pares da alta sociedade 
brasileira ao decidir viver na contramão 
do acúmulo de riquezas, torrando, 
centavo por centavo, sua parte da fortuna, 
sem trabalhar (por dinheiro) nem um dia 
sequer na vida.

As pessoas diziam que ele era da 
família dona do Copacabana Palace, 
automaticamente todas as portas se 
abriam e o caderninho ia ficando repleto 
de nomes famosos: astros e estrelas 
de Hollywood, magnatas, socialites, 
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presidentes da República, políticos, músicos 
extraordinários.

Frequentou festas magníficas em Los 
Angeles, Nova York e, antes da Segunda 
Guerra Mundial, boates exóticas de Paris.

Chegou até a ser convidado pelo 
pessoal do Departamento de Imprensa 
e Propaganda do Estado Novo de 
Getúlio Vargas para ser uma espécie de 
embaixador extraoficial do Brasil nos 
Estados Unidos. Foi amigo íntimo de 
Nelson Rockefeller, que arranjou para 
ele a função de consultor de Hollywood 
para assuntos sul americanos que, se 
não parecia muito, dava passe livre aos 
estúdios e bastidores das filmagens.

Foi assim que Jorge Guinle conheceu 
e teve as mulheres mais desejáveis do seu 
tempo. A lista no caderninho impressiona: 
Ava Gardner, Anita Ekberg, Rita Hayworth, 
Jayne Mansfield, Romi Schneider, Maria 
Montez e por aí vai, sem falar da tarde que 
passou com Marilyn Monroe num quarto 
da casa do milionário Howard Hughes 
em Los Angeles. 

Viveu nos hotéis mais luxuosos 
do mundo e presenteou suas mulheres 
com jóias caríssimas. Trouxe a maioria 
delas para o carnaval do Copa e, de 
tabela, contribuiu muito para imagem 
internacional do Rio de Janeiro, numa 
época em que as pessoas ainda pensavam 
que a capital do Brasil era Buenos Aires.

Costumava dizer: “Se a vida é uma 
viagem, o importante é viajar de primeira 
classe”.

Mas o ocaso do playboy também 
impressiona, por revelar seu lado 
hedonista, incapaz de olhar o lado 
negativo das coisas, mesmo quando esteve 
completamente na pobreza.

“Você me enganou. Pensei que tinha casado 
com um milionário”

Em suas memórias, conta que a morte 
do seu pai em 1969 foi também o fim das 
suas mesadas. Foi quando, aos 53 anos de 
idade, viu-se, pela primeira vez, diante de 
um extrato bancário.

A frase mais famosa de Jorge Guinle é 

aquela no fim da vida: “pois é, calculei mal. 
Não esperava viver mais do que a minha 
herança. Me ferrei”. Outra frase marcante 
no roteiro foi trazida por um amigo íntimo 
de Jorginho sobre um diálogo em público 
com a última mulher:

- Você me enganou! Pensei que havia 
casado com um milionário…. e você é 
pobre, Jorginho! 

Bronca de Santos Dummont por pisar na 
cauda do Demoiselle

Jorginho, segundo seu filho Gabriel, 
tinha uma expressão para as coisas que 
gostava: “Formidável!!”

Acho que o Diário do Playboy tem 
tudo para ser formidável porque a equipe 
na frente e atrás das câmeras é de 
primeira. Depois de 30 anos no mercado 
profissional, decidi sair para a realização 
do meu primeiro longa amparado por 
grandes nomes. A produção é uma parceria 
da Prodigital Cinema e Apoio Rio, com 
Tuinho Schwartz e Marilene Andrade como 
produtores executivos.

FOI AMIGO ÍNTIMO DE NELSON ROCKEFELLER, QUE ARRANJOU 
PARA ELE A FUNÇÃO DE CONSULTOR DE HOLLYWOOD PARA 
ASSUNTOS SUL AMERICANOS QUE, SE NÃO PARECIA MUITO, DAVA 
PASSE LIVRE NOS ESTÚDIOS E BASTIDORES DAS FILMAGENS

Na página ao lado, álbum de família com 
Jorginho Guinle abraçado à socialite 
Charlene Shorto nos anos 70. 
Acima, Bruno Gagliasso, o Jorginho  
de O Diário do Playboy ao lado de 
ilustração do rosto jovem original
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Acima, com os filhos Georgiana 
e Gabriel Guinle, idealizadores do 

projeto do filme, e tocando tuba 
nos anos 70: grande amante e 

conhecedor de jazz. Ao lado, páginas 
do livro Um Século de Boa Vida,  

da Editora Globo

Marcos Flaksman será o diretor de 
arte. No nosso segundo encontro, Marcos 
falou sobre a construção de uma réplica 
do Demoiselle, de Santos Dumont, para 
uma passagem curiosa da vida do menino 
Jorginho Guinle em Paris. Sem querer, o pai 
de Jorginho enfia o pé na cauda de seda 
finíssima do avião e Santos Dumont fica 
uma fera. A questão era quem de nós dois 
guardaria a réplica como souvenir. Vou 
deixar para o Marcos, porque acho pouco 
diante da contribuição que ele vai dar ao 
filme com o seu talento.

Como Jorge Guinle era um apaixonado 
e conhecedor profundo de jazz, convidamos 
um grande músico para a direção musical,  
o maestro Guto Graça Mello.

A direção de fotografia é de Nonato 
Estrela. O Diário do Playboy tem uma 
estética graciosa e sofisticada como a 
personalidade de Jorginho, cheio de humor 
fino mesmo na fase em que o playboy entra 
em falência. Daí a importância de uma 
fotografia de padrão mundial. Já trabalhei 
com Nonato dezenas de vezes dirigindo 
comerciais e programas de TV.

O elenco vêm sendo cuidadosamente 
montado pelo experiente Milton Campos, 
que tem a sua carreira profissional ligada 
aos bastidores da TV Rede Globo.

Para representar Jorge Guinle, 
convidamos Bruno Gagliasso. O Bruno 
adorou a ideia de ser o nosso playboy e, 
neste momento, está lendo o roteiro  
e afinando os últimos detalhes.

Outra adesão importante é a da atriz 
Guilhermina Guinle. No filme, ela vai 
representar a sua bisavó, viúva do patriarca 
Eduardo Guinle. E que também se chamava 
Guilhermina.

AVA GARDNER, ANITA EKBERG, RITA HAYWORTH, JAYNE MANSFIELD, 
ROMI SCHNEIDER, MARIA MONTEZ E POR AÍ VAI. SEM FALAR DA 
TARDE QUE PASSOU COM MARILYN MONROE NUM QUARTO DA 
CASA DO MILIONÁRIO HOWARD HUGHES EM LOS ANGELES
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Então, me conta, Jorginho, sobre a sua 
amizade com Vinicius de Moraes.
Eu conheci Vinicius em Los Angeles, em 
Beverly Hills, em 1942, quando ele era 
cônsul. Vinicius era cônsul lá e...Não, o 
cônsul era o Raul Bopp, o escritor. Tinha 
também o Érico Veríssimo lá, tinha uma 
turma da pesada. O Vinicius era vice-
cônsul. E o Vinicius era um grande amigo 
de um grande amigo meu chamado 
Neshui Ertegum. Foi ele que salvou o Pelé 
da bancarrota. Fez aquele... como é que 
chamava aquele time de futebol americano?

O Cosmos.
Hein?
Cosmos.
Qual é?

O Cosmos...
É... o Cosmo, não era? Ele é que era o 
dono. Ele era alucinado por futebol, ele já 
faleceu, era um grande amigo meu, ele e o 
irmão. O Pelé foi contratado e assim saiu da 
bancarrota. O Neshui é turco. Ele e o irmão 
vieram aos Estados Unidos em 1942, tinham 
uma gravadora pequena de jazz, depois 
venderam a Atlantic Records por 19 milhões 
de dólares! Isso feito com discos de jazz, 
hein? É curioso. Então, o Vinicius ficou um 
grande amigo meu por causa do nosso amor 
ao jazz.  Na época, ele era fanático por jazz 
de Nova Orleans. Éramos também amigos, 
fazia parte do nosso grupo o Orson Welles. 
Que também era outro alucinado por jazz 
de Nova Orleans. E eu comecei nesse grupo. 

Eu me lembro que, uma vez, o Orson Welles 
me telefonou e disse assim: “Olha aqui, 
vem comigo, eu vou jantar com o maestro 
Stockowski e ele quer que eu dê uma aula de 
jazz de Nova Orleans pra ele”. E eu fui com 
o Orson, tocamos uma porção de discos e eu 
ouvi essa coisa fabulosa: o Orson ensinando 
ao Stockowski o que era o verdadeiro jazz 
de Nova Orleans.

Vinicius estava com vocês?
Eu não tenho certeza absoluta. Mas se não 
estivesse era a mesma coisa, porque ele era 
dos nossos... Aquelas épocas todas foram 
fabulosas. Eu fiquei dois anos e meio em 
Hollywood  sem sair. A gente vivia nos 
estúdios sempre, tínhamos contato quase 
diário por telefone. O Raul Bopp ficou muito 
meu amigo também.

Vinicius gostava dessa vida?
Naturalmente, eles lá no consulado eram 
muito elitistas para negócio de estúdio, 
compreende? Mas o Vinicius acabou 
conhecendo essa gente toda que eu 
apresentei pra ele: o Nelson Rockefeller, o 
Jack Warner, o Darryl Zanuck. E se integrou 
no grupo. Que era um grupo diferente. De 
sociedade, como eles chamavam lá. Tinha 
Marlene Dietrich, a Greta Garbo. Formidável, 
não é? Então, meu grande contato com 
Vinicius foi durante dois anos em Los 
Angeles. Depois, eu vi o Vinicius aqui no 
Rio, muito, mas muito menos do que eu 
via lá. Então, a grande recordação que eu 
tenho do gênio que ele era e da pessoa 
formidável é lá de Los Angeles... Era guerra, 
os estúdios estavam muito interessados em 
agradar o Brasil...fizeram aquele negócio do 
Zé Carioca, por exemplo. Nós fomos muito 
amigos do Disney. Também é da época 
o filme do Orson Welles sobre o Brasil, 
filmado no Brasil.

Vinicius entabulou algum trabalho em 
Hollywood?
Não, o consulado era sempre consultado, 
eu era amigo do Vinicius e do Raul Bopp... 
eu quase que trabalhava no consulado, 
telefonava todo dia para ver o que havia. 
Vou te dar um exemplo. O Vinicius me 
telefonou, me disse: “Olha, o general 
Dutra, ministro da Guerra, vai passar por 
Hollywood e queria conhecer um estúdio.” 
Por acaso, o dia em que o general passava 
era feriado. Ih, meu Deus, ninguém vai 

“O PRIMEIRO DIA EM QUE O VINICIUS CHEGOU NA EMBAIXADA,  

FOI VISTO COM OS PÉS EM CIMA DA MESA TOCANDO VIOLÃO.” 

P O R  A L E X  S O L N I K   F O T O S  A R Q U I V O  F A M Í L I A  G U I N L E

O poeta e o playboy
A (PEN) ÚLTIMA ENTREVISTA DE JORGINHO GUINLE

Em fevereiro de 2003, Jorginho Guinle estava internado no hospital quando pedi para entrevistá-lo 
a respeito de Vinícios de Moraes que naquele ano completaria, se estivesse vivo, 90 anos. Eles se 

conheceram em Los Angeles, onde saíam com Orson Welles, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe e outras 
estrelas desse quilate. O playboy atendeu o telefone dizendo: “Os médicos me proibiram de falar,  
mas vou desobedecê-los só porque é para falar sobre Vinícius”.
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estar filmando coisa nenhuma! Tive 
uma sorte danada, estavam filmando 
na Twentieth Century Fox A Canção de 
Bernardete. Foi uma fita muito famosa. 
Em 42. Levei o Dutra ao estúdio. Estavam 
filmando realmente com uma mulher 
chamada Jennifer Jones. Quando nós 
chegamos era pausa da filmagem. Estavam 
lá as “freiras” todas fumando. Faziam de 
freira. Bernardete era uma freira. Aí, todo 
mundo vestido de freira.  E fizeram questão 
de tirar, como faziam sempre quando uma 
pessoa importante vinha visitar o estúdio, 
uma fotografia do Dutra com os artistas.  
Aí, o Dutra chegou pra mim: “Jorge, que 
bom que eu estou tirando uma foto com 
as freiras. A Santinha, minha mulher, vai 
gostar disso”. O Vinicius também estava 
lá comigo nessa reunião, representando 
o consulado e eu representando o 
Coordinator of American Affairs, do Nelson 
Rockfeller, meu amigo pessoal. E o Vinicius 
conhecia também o Nelson.

Vinicius recitava as poesias dele?
Não, não se falava em poesia. Falava-se em 
jazz e cinema.

Ele era casado na época?
Não, solteiríssimo! Solteiro.

Então vivia nas festas junto com você...
Vivia. Dependia... das festas pertinentes 
a essas coisas...Porque, em geral, todo o 
pessoal de  consulado tratava de outros 
assuntos, compreendeu? Cinema não tinha 
nada que ver com consulado. Só quando se 
referia a coisas da América do Sul, como 
Disney... eu vi todo aquele negócio de 
“Saludos”, aquela coisa toda que houve de 
Política da Boa Vizinhança entre o Brasil e 
os Estados Unidos... Tivemos aquele filme 
do Orson, que não passou, que nunca foi 
feito.... como é que chamava?

“It’s All True”
“It’s All True… eu vi todos os takes. Uu vi 
horas e horas e horas de takes…

É verdade que as latas com os negativos 
foram jogadas no mar?
Hein?

É verdade que, no Brasil, jogaram as latas 
no mar?
Imagina! Tudo em Hollywood, o que é isso! 
 
As latas das filmagens que ele fez no Brasil, 
eu digo...
Estavam todas em Hollywood... eu vi! Não 
tem nada de jogar no mar.

Porque tem um filme do Rogério Sganzerla, 
chamado “Sob o signo do caos”, em que ele 
diz que as latas com os negativos do Orson 
Welles foram jogadas ao mar pela censura 
brasileira, pelo DIP.
Imagina! Bom, eu não posso... Se ele diz 
que foi, pode ser. Mas eu duvido. O DIP, 
ao contrário, ajudava tudo isso, ajudava 
todo mundo. Foi o DIP que me mandou pra 
Hollywood. Eu fazia parte do DIP junto com 
esse Coordinator of American Affairs, do 
Nelson Rockefeller.

E o Vinicius não se envolveu com nenhuma 
atriz?
Eu acho que não. Era muito difícil, sabe? 
Tinha que visitar os estúdios, como eu fazia. 
Eu era amigo dos donos dos estúdios. Eu era 
amigo pessoal do Jack Warner, ia à casa dele 
aos domingos, ver cinema, claro... Como 
tinha aqui o cineminha do Harry Stone, lá 
era o cineminha do Jack Warner. Uma casa 
fabulosa, a mais bonita casa de Hollywood, 
cheia de gente, tinha de Greta Garbo a quem 
você possa imaginar, todo mundo lá. Essas 
festas muito grandes eram coisas do pessoal 
de Hollywood, não tinha nada que ver com 
consulado. Mas a gente teve uma vida... Ele 
era muito admirado, sabiam do valor dele. 
Eles sabiam que ele era um cara importante. 
Do Brasil eles não conheciam nada. Quando 
eu trouxe gente de lá para o festival de 
cinema de São Paulo, que foi o primeiro 
festival de cinema no Brasil, por ocasião das 
festas do IV Centenário, em 1954, ninguém 
tinha ouvido falar em São Paulo e o que 
era. Mas ninguém mesmo. Confundiam 
Argentina com Brasil. Mas isso é a mesma 
coisa como qual é a segunda cidade da 
Tchecoslováquia? Ninguém sabe.

Nem a primeira...
Nem a primeira. Quanto mais a segunda.

O Vinicius também esteve na organização 
desse festival, não é?
Ele também, comigo, nós dois. Ele era 
até o meu patrão, praticamente. Quando 
houve o festival, nós viemos juntos, de 
Hollywood. Vinicius teve uma participação 
importantíssima. Principalmente para 
fazer a Cinemateca.

Ele também foi censor do DIP.
Essa eu não sabia. Era censor aqui no Brasil?

Era.
Eu não me lembro., Quem foi censor foi 
um sujeito chamado Israel Souto. Ele 
era do DIP. Ele é que assinava todas as 
fitas do cinema, todas tinham que ter a 
assinatura dele pra passar.

Pois é, o Vinicius ficou pouco lá, ele não 
tinha nada que ver com proibição...
Ele era liberal... marxista...como todo 
mundo era naquela época. Eu também 
era. Eu não fazia parte de nada, mas tinha 
admiração pela doutrina. Não era engajado 
nem mesmo... como é que chamava?... o 
pessoal que era capitalista mas ajudava 
o marxismo... Inocente útil! Inocente eu 
nunca fui... Útil, eu já fui.  

O Vinicius chegou a mencionar pra você 
sobre música, que ele queria compor...
Não, nunca...

Não sei se você sabe, ele compôs a primeira 
música aos 15 anos. Se chamava “Loira 
ou Morena?” em parceria com os irmãos 
Tapajós. Ele era amigo deles.
Eu também, eu conhecia essa turma 
toda. Mas não me interessava. O que me 
interessava era jazz. Minha praia era o jazz.

Vinicius falava inglês fluentemente?
Falava. Falava bem.

E andava de terno, gravata?
Ah, sim. Naquele tempo ninguém andava 
esculhambado. Não existia isso. Eram outros 
tempos. Olha que eu nasci em 1916...

Ele se queixava de usar gravata?
Não, ele nem pensava de outra maneira. 

ERA GUERRA, OS ESTÚDIOS ESTAVAM INTERESSADOS  
EM AGRADAR O BRASIL. FIZERAM AQUELE NEGÓCIO  
DO ZÉ CARIOCA. NÓS FOMOS MUITO AMIGOS DO DISNEY
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Imagina você entrar com uma bermuda num 
banco. Nem deixariam entrar. Oitenta por 
cento das pessoas andavam de gravata.

Agora, tanto você como ele adoravam 
mulheres...
Ah! Claro!

Como é que ele participava disso?
Ele tinha lá as namoradas dele... Devia ter, 
claro que tinha. Tinha um rapaz lá, também, 
chamado Raul, mas esse gostava de outra 
coisa... Deixava o campo livre pro Vinicius.

Vinicius não dava em cima das atrizes, como 
você?
Não, eu é que ia muito aos estúdios, tinha 
entrada livre em tudo quanto era estúdio. 
Telefonava pra Metro: o que é que estão 
filmando hoje? Estamos filmando tal 
coisa... Então, eu vou aí pra ver. Eu vi, 
por exemplo, filmarem... acho que era na 
Twentieth Century... eu vi filmarem aquela 
cena célebre de Casablanca, em que o 
homem está tocando o piano, e o Humphrei 
Bogart diz “Play it again, Sam!” Eu vi 
filmarem em pessoa aquilo tudo. E só fui 
ver o filme dois anos depois.

O Vinicius se dava com algum diretor de 
Hollywood?
O Orson estimava muito Vinicius. Eram 
muito amigos. Os outros, que não eram 

intelectuais, eram de outra turma, de Ava 
Gardner, não sei o que, essas não sabiam 
quase que ler e escrever. Então, era o Errol 
Flynn, era uma turma mais de café-society...
Eu freqüentava todos os grupos. O do 
society era freqüentado pela mulher do Jack 
Warner... pela Marlene Dietrich... como é 
que se chamava a outra? Heddy Lammar...
Era essa turma toda. Mas, como eram festas 
muito grandes, gente de embaixada, assim, 
o Vinicius era o mais cotado lá, não pela 
importância da posição dele, mas por ele...

Por que? Ele era um cara espirituoso?
Ah, ele tinha aquele charme dele... E, 
depois, ele era muito ligado ao jazz. Então, 
pra mim, era um prato cheio. Nós éramos 
muito ligados ao jazz. Aliás, meu livro Jazz 
Panorama, o primeiro livro sobre jazz em 
língua portuguesa, foi o Vinicius que fez a 
apresentação. Depois, toda a fase de Ipanema, 
eu via muito menos ele. Sempre com muito 
carinho, ele, o Tom, a turma toda, mas 
com muito menos freqüência de telefonar 
todo dia. O Orfeu eu vi em Cannes... eu 
representava o governo brasileiro no Festival 
de Cannes, eu vi a estréia do Orfeu.

E o que o Vinicius falava do Orfeu?
Não sei se o Vinicius estava lá... quem 
estava era o Justino Martins. O Vinicius 
devia estar. Foi um filme aplaudido de pé 
durante meia hora e ganhou o festival. 

Estive também com Vinicius em Paris. Eu 
estava no Champs Elisée, no táxi, no carro, 
e começou uma pessoa a buzinar, a buzinar, 
a buzinar atrás de mim. Quando eu fui ver... 
Em Paris é proibido buzinar, você sabe. 
Passou o carro, era o Vinicius dirigindo. 
“Ô, você por aqui?” Depois, tinha um 
embaixador meio chato. O primeiro dia em 
que o Vinicius chegou na embaixada, estava 
o Vinicius com os pés em cima da mesa 
tocando violão. O embaixador ficou uma 
fera: “Mas que é isso, Vinicius?!”

Nessa época o Vinicius já tinha sucesso com 
as mulheres?
Muito sucesso! Ele, de mansinho, fala 
mansinha, ia entrando, assim, mansinho e 
entrava. Era muito dele, esse negócio de ir, 
assim... Quase que sem perceber, quando a 
mulher via, já estava na cama com ele.

Soube que ele teve um caso com Sara Vaughan?
Ele teve um caso com a Sara Vaughan? 
Então eu não soube...Isso é muito possível, 
mas eu não sabia. Quando ela começou, 
não era tão feia. Depois, ficou horrorosa... 
Mas quando ela começou, bem cedinho, o 
apelido dela era Sessy. Ela era bonitinha, 
não era feia... Não era de se jogar fora...

Mas, pelo que contam, Vinicius pegava 
mulher feia também...
Pegava qualquer coisa... 

EU VI FILMAREM AQUELA CENA CÉLEBRE DE CASABLANCA,  
EM QUE O HUMPHREY BOGART DIZ “PLAY IT AGAIN, SAM!”  
SÓ FUI VER O FILME DOIS ANOS DEPOIS



84

Em 1976 fui contratado pela Salkinds para fazer 
um making of da sua mais recente produção, 
O Príncipe e o Mendigo, baseado no romance 
clássico de Mark Twain. Um trabalho que iria me 

levar a três países, com alguns dos maiores nomes do cinema 
naquele momento. Um elenco cravejado de estrelas  - George 
C. Scott, Charlton Heston, Rex Harrison, Raquel Welch, Mark 
Lester, Oliver Reed, Ernest Borgnine, David Hemmings e outros 
– com direção de Richard Fleischer e fotografia de Jack Cardiff, 
considerado um dos maiores de todos os tempos. 

A FAMÍLIA UNIDA 
Se você me perguntar como consegui um trabalho como esse, num 
início de carreira, respondo: foi simples, bem simples. O produtor 
executivo, Ilya Salkind, era casado com a minha irmã, Skye 
Aubrey, uma atriz de cinema, televisão e teatro.  Mas o nepotismo, 
uma grande e antiga tradição de Hollywood, nem sequer começa 
aí. Minha mãe era uma aclamada atriz, Phyllis Thaxter, e meu pai 
era o presidente da CBS TV e MGM. Tenho certeza de que tinha 
algo a ver com o casamento de Skye com Ilya; tanto quanto a 
recente escalada de Ilya para a fama depois de produzir dois filmes 
de uma sessão de cinema, Os Três e Quatro Mosqueteiros. Se você 
tiver uma visão ampla de nepotismo, apenas tão ampla quanto 
o termo família, o nepotismo é um elemento importante e muito 
provavelmente um ofício eterno na produção de Hollywood.   

SEMENTE DO DIABO
Tem sido dito que a cada semana dez mil novos candidatos 
chegam a Hollywood, todos prontos para conquistar o seu  
lugar na indústria. A maioria quer ser estrela. 
O problema é que há tantas aberturas e são 
tantos os riscos de fracasso de bilheteria que 
um filtro se faz necessário. Meu pai só entrou 
no estúdio porque ele se casou com minha 
mãe. Mas o filtro do nepotismo nem sempre 
funciona a favor. Meu pai uma vez me disse 
que o pior erro que eu fiz foi entrar na 
indústria usando o meu nome. Nunca entendi 
o que ele quis dizer. Até que tive  
uma entrevista de emprego em que o 

empregador me disse que eu era pior do que a semente do  
diabo e que ele nunca iria contratar um pedaço de merda  
como eu. Descobri poucos dias depois que seu pai tinha sido 
demitido da MGM por meu pai.

TRINTA SEGUNDOS SOBRE TÓQUIO
Minha mãe havia trabalhado frequentemente na Broadway desde 
1940. Quando Dorothy McGuire foi para Hollywood, Phyllis 
a substituiu no papel de Claudia. Em 1944, ela assinou um 
contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer. Sua estreia no cinema 
foi contracenando com Van Johnson no filme de guerra Trinta 
Segundos Sobre Tóquio. Thaxter fez Joan Alris Ellis, uma mulher 
que sofre de dupla personalidade no filme noir Bewitched em 
1945. Em 1948, ela interpretou a filha de um proprietário de gado 
ao lado de Barbara Bel Geddes em Blood on the Moon.

SUPERMAN
Na MGM, ela rotineiramente interpretou a esposa sempre 
paciente para um grande número de galãs. Ela se mudou para a 
Warner Brothers em 1950. Sua carreira foi interrompida depois 
de um ataque de poliomielite em 1952. Ela ensaiou um retorno 
em séries de televisão como Rawhide, Wagon Train, The Twilight 
Zone, e Alfred Hitchcock Presents. Em 1978, Thaxter foi lançada 
juntamente com Glenn Ford como Ma e Pa Kent em Superman.

MESTRE DA ADIVINHAÇÃO
Meu pai, James Thomas Aubrey, Jr. (14 de dezembro de 1918 
– 03 de setembro de 1994) foi alto executivo de televisão e de 
cinema. Como presidente da rede de televisão CBS durante a 

2 ou 3 coisas que  
eu sei de Hollywood

TODO MUNDO DISSE QUE MEU PAI TINHA UMA RELAÇÃO COM RAQUEL WELCH. 

MAS E DAÍ? ELA ERA UMA ESTRELA EXTREMAMENTE BONITA E ELE ERA O 

PRESIDENTE DO ESTÚDIO MGM - UM CASAL VINTE! 

P O R  J A Y  A U B R E Y ,  D E  L O S  A N G E L E S   F O T O S  A R Q U I V O  A U B R E Y

E S P E C I A L  C I N E M A

A COISA MAIS IMPORTANTE A LEMBRAR 
SOBRE HOLLYWOOD É QUE É UMA 
INDÚSTRIA, COM UMA GRANDE QUANTIDADE 
DE ARTE ENVOLVIDA. TALVEZ OS SETORES 
MAIS CRIATIVOS SEJAM OS DEPARTAMENTOS 
DE CONTABILIDADE
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década de 1960, ele lançou algumas das séries mais duradouras 
da televisão no ar, incluindo a Ilha de Gilligan e The Beverly 
Hillbillies. Sob Aubrey, a CBS dominou a televisão americana à 
maneira como General Motors e General Electric dominaram suas 
indústrias. The New York Times Magazine, em 1964, chamou 
Aubrey de “um mestre da programação cujas adivinhações 
levaram a sucessos que são de tirar o fôlego”. 

SORRISO DE COBRA
Aubrey substituiu na CBS Television a Louis Cowan, que foi 
lentamente demitido após um show de escândalos e acusações de 
irregularidades. Ele ganhou o apelido de “Sorriso de cobra” por 
suas brutais formas de tomada de decisão. Aubrey dirigiu a CBS 
com mão firme. Ele teve grande sucesso selecionando programas 
de rede no início, mas de repente foi demitido em fevereiro de 
1965. Aubrey não ofereceu nenhuma explicação após a sua 
demissão, nem o presidente da CBS Frank Stanton  
ou o Presidente do Conselho William Paley.  

TRABALHO SUJO
Depois de quatro anos como produtor independente, Aubrey foi 
contratado pelo financista Kirk Kerkorian para presidir a paragem 
quase total da Metro-Goldwyn-Mayer na década de 1970, durante 
a qual ele cortou o orçamento, cortou produtores e diretores 
alienados, mas trouxe lucros para uma empresa que tinha sofrido 

enormes perdas. Aubrey renunciou à MGM depois de quatro 
anos. Declarou que seu trabalho foi feito e depois desapareceu na 
obscuridade quase total para as duas últimas décadas de sua vida. 
O executivo Sherry Lansing, um amigo próximo de Aubrey de duas 
décadas, disse ao Los Angeles Times em 1986: “Jim é diferente. 
Ele faz o seu próprio trabalho sujo. Jim é uma daquelas pessoas 
que estão dispostas a dizer: “Eu não gostei do seu filme.” Assim 
desarmava as pessoas que estão acostumadas a receber confetes. 

NICKELODEONS 
A indústria do cinema começou com nickelodeons, espécie  
de máquinas caça-níqueis que foram colocadas dentro de lojas 
de comerciantes de tapetes, lojas pequenas, mercados, padarias, 
na sua maioria de judeus russos. Eles foram, assim, os primeiros 
a perceber a grande atração que essas imagens mágicas exerciam 
sobre as pessoas. Por isso eles se tornaram os reis de Hollywood. 

COMO SE FAZ UMA ESTRELA
A fórmula é a mesma de sempre: tem que descobri-las e investir 
muito tempo e dinheiro para transformá-las em produtos 
vendáveis. A coisa mais importante a lembrar sobre Hollywood 

é que é uma indústria... com uma grande quantidade de arte 
envolvida. E talvez os setores mais criativos da indústria sejam  
os departamentos de contabilidade.

FOME PARA A FAMA 
Regras para se dar bem em Hollywood e ter sucesso, se um dia 
existiram, não existem mais. Aliás, são coisas bem diferentes. 
Se dar bem é achar um emprego em que possa usar seu 
talento para completar seu trabalho eficazmente e dentro dos 
parâmetros definidos por seu chefe. Mas não é suficiente. Seja 
amigável e humilde e quieto. Para ter sucesso, não tem nada  
a ver com isso. Sucesso vem com bravura, carisma e fome  
para a fama. A queda pode te matar, mas o lucro é 
inimaginável. O preço também.

CASAMENTOS DE FACHADA
Não posso falar de casamentos de fachada porque não conheço 
nenhum... Conheço muitos que podem sobreviver, porque um 
casamento durar em Hollywood é muito difícil. 

RAQUEL WELCH E PAPAI
Mais um comentário sobre Raquel Welch. Eu sei que todo mundo 
disse que meu pai tinha uma relação com ela, mas e daí? Ela era 
uma estrela extremamente bonita e ele era o presidente do estúdio 
MGM - um casal vinte! Ele nunca falou nada para mim, nem ela. 

A INDÚSTRIA DO CINEMA COMEÇOU COM NICKELODEONS, ESPÉCIE 
DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS COLOCADAS EM LOJINHAS  DE 
JUDEUS. ELES FORAM OS PRIMEIROS A NOTAR A GRANDE ATRAÇÃO 
QUE ESSAS IMAGENS EXERCIAM SOBRE AS PESSOAS. POR ISSO SE 
TORNARAM OS REIS DE HOLLYWOOD

James Aubrey com sua 
mulher  Phyllis Thaxter; 
Raquel Welch; Phyllis e 

Glenn Ford como Ma e Pa 
Kent em Superman



F O T O S  D A N I E L  M A LV A

E D I Ç Ã O  D E  M O D A  D I O G O  B R A S I L I A N O 

E  I S A B E L A  E S T E V E Z  ( T O U T )

La 
cardinale



To p  S c a l a 
L e n ç o  C & A
B r i n c o s  L a z a r a  D e s i g n
C o l a r  N á d i a  G i m e n e s



C a m i s a  C o c a  C o l a
S h o r t s  A g u a  d e  C o c o

L e n ç o  C & A
C i n t o  A r e z z o

A n e l  e  b r i n c o s  S o p h i e  &  J u l i e t e



C a p a  C h o l e t
To p  e  h o t p a i n t  E s t r a t o s f e r a
C o l a r  e  b r a c e l e t e  L u l u  S o u t o
B r i n c o s  T i f f a n y
A n e l  P i e n z z o
S a n d á l i a  C h r i s t i a n  L o u b o u t i n



C a m i s a  C a l v i n  K l e i n
H o t p a i n t  E s t r a t o s f e r a

L e n ç o  S c a r f . m e
B r a c e l e t e  F a b r i z i o  G i a n n o n e

P u l s e i r a  c o r r e n t e s  P i e n z z o



C a m i s a  O h  B o y
H o t p a i n t  L i v e l l e
B r i n c o s  L o o l
B r a c e l e t e  L u l u  S o u t o
S a n d a l i a  A r e z z o



B o d y  b o r d a d o  C h o l e t
L e n ç o  C & A



C a s a c o  G i r l y  L o n d o n
L e n ç o  C & A
C o l a r  G a b r i e l a  P i r e s



B l a z e r  C a r o l i n a  H e r r e r a
H o t  p a i n t  E s t r a t o s f e r a

L e n ç o  S c a r f . m e
C o l a r  N á d i a  G i m e n e s

B r a c e l e t e  e  a n e l  P i e n z z o
A n e l  G u e r r e i r o



B E L E Z A  L I E G E  W I S N I E W S K I

A R T E  D E N I S  A F F O N S O 

T R A T A M E N T O  D E  I M A G E M  L E O N A R D O  S A R A I V A

The end
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design, hi tech, acessórios, grooming

design

InvasãoViking 
Conhecidos como os melhores do mundo, os fogões a gás Viking possuem 4 queimadores em latão sobre  
base anti-aderente, com manípulo ergonômico e seguro em metal para controle preciso das alturas da chama: 
desde a mais alta potência até a VariSimmer™, chama ultra baixa que permite manter pratos aquecidos. Grelha 
em ferro fundido porcelanizado, com difusor de sabores, deixa seu grelhado com sabor de churrasco.  
Preço: R$26.970,30 | Viking | Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.847 | Tel: (11) 3064-0011 | www.vikingrange.com.br
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SAX SHOP design

Rio 40 graus
A Butzke apresenta a versão cristal da Cadeira Rio, assinada por Carlos 
Motta. A peça, de acabamento em metacrilato transparente, possui apelo 
sustentável, confeccionada a partir da madeira de eucalipto com certificado 
FSC. A opção em metacrilato possibilita o uso em áreas externas com 
garantia de resistência UV. Butzke | Rua Fritz Lorenz, 4879 | Timbó - Santa 
Catarina | Tel: (47) 3312-4000 | www.butzke.com.br

Hippie Mandacaru
Inspirada na flor homônima, a poltrona Mandacaru possui 
um rolo central no qual são fixadas 6 almofadas-pétalas, 
permitindo 3 posições diferentes de sentar. A peça é totalmente 
desmontável, lavável, e conta com diversas opções de cores para 
o revestimento. Premiada no Museu da Casa Brasileira em 2005. 
Preço: R$ 4.233,00. Baba Vacaro Design Mix | R. Antonio de Gouveia 
Giudice, 775 | Tel: (11) 3021-5646 | www.babavacaro.com

Inspiração Artigas
Mesa desenhada por Alessandra Delgado em homenagem ao Edifício Artigas, sede da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo, inaugurado em 1969. Os pés da mesa, 
inspirados nos pilares da fachada do edíficio, são desmontáveis. Alessandra criou uma estrutura metálica 
interna especial para permitir a desmontagem sem perder o desenho delicado da base.  
Girona Design | Showroom: Rua Guaipá, 569 | Tel: (11) 3836-4615 / 3831-3719 | www.gironadesign.com.br
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Cannes em casa
A nova linha de poltronas Cannes da Armando 
Cerello foi pensada para varandas, áreas externas 
e litoral. São produzidas em fibra sintética e 
alumínio, materiais resistentes às intempéries. 
Armando Cerello | Showroom: Alameda Gabriel 
Monteiro da Silva, 1264 | Tel: (11) 3085-3400 
www.armandocerello.com.br

Ilusionismo
Do Estúdio Jacqueline Terpins, o Banco Preguiça tem forma simples: 
uma elipse fina que ressalta a suspensão do assento, apoiado sobre 
duas finas bases que, dependendo do ângulo, quase desaparecem.
Estúdio Jacqueline Terpins | Tel: (11) 3872-4497 | www.terpins.com
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Transforma CBF
A prestigiada relojoaria suiça Parmigiani Fleurier tornou-se a marca 
oficial de relógios da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A 
marca é atualmente a única no mundo com produção própria e 
para terceiros de todas as peças necessárias na confecção de um 
relógio com qualquer grau de complexidade. É a fornecedora dos 
mecanismos de Patek Phillipe e atualmente também a única com 
modelos próprios a utilizar pulseira de couro assinado por Hermés, 
tido como o melhor do mundo. Entre os modelos da Coleção 
CBF, estão os conjuntos Transforma, que reúnem três funções 
conceituais: um relógio de pulso, um relógio de bolso e um relógio 
de mesa. O modelo masculino Transforma Persing Chronographe 
CBF (também disponível em versão feminina), apresenta estojo em 
titânio com moldura em ouro branco ou rosa. Em todos os modelos 
da coleção encontram-se elementos da CBF discretamente repre-
sentados em detalhes do mostrador, como as cores institucionais 
e as cinco estrelas das vitórias brasileiras em Copas do Mundo. 
Parmigiani Fleurier - Tools&Toys | Shopping Cidade Jardim - 3º piso (11) 
3552-4000 | www.parmigianifleurier.com

glam

La Selleria
A linha Selleria de bolsas Fendi surgiu em Roma, em 1925, quando os 
fundadores Adele e Edoardo Fendi aplicaram a técnica manual de trata-
mento do couro romano, até então reservada para a confecção de selas e 
outros acessórios de cavalaria, à criação de peças sofisticadas, para serem 
usadas no dia-a-dia. A impecável qualidade artesanal está desde então 
presente em detalhes como o exato número de costuras em cada bolsa 
e no interior das peças, que apresentam número de série e tiragem 
total do modelo. A coleção 2014 celebra os aspectos tradicionais 
da linha, como o uso de couro romano e de paládio, metal usado 
desde o início em detalhes das peças, mas também introduz formas 
que revisitam a estética clássica da Selleria em uma perspectiva 
moderna. Outras novidades são o uso de couro de vitelo, 
exclusivamente na Adele 1328, e a possibilidade de novas 
customizações. Preços: Bolsa Adele 1328 - R$ 9000, Bolsa Carla 
650 - R$ 6050 | Fendi | Shopping Cidade Jardim | Avenida Magalhães 
de Castro, 12.000 | Tel: (11) 4873-5592 | www.fendi.com

Perfume 
de Mulher
Elizabeth Arden e o BCBGMAXAZRIAGROUP 
anunciam a chegada de sua nova fragrância 
ao país.: o BCBGMAXAZRIA, inspirado na 
feminilidade. Sua nota primária de base traz 
jasmim, lírio do vale, violeta e rosa, criando 
um efeito floral sutil. A fragrância se comple-
ta com musk, íris e sândalo, em cremosidade 
que se acentua com a evaporação. BCBG-
MAXAZRIA pode ser encontrado em mais de 
550 boutiques em todo o mundo e conta 
com fãs célebres como Nicole Kidman, Miley 
Cyrus, Drew Barrymore, Halle Berry, Reese 
Witherspoon e Lucy Liu. Preços: BCBG EDP 
50ml - R$ 289, BCBG EDP 100ml - R$ 389. | BCBG-
MAXAZRIAGROUP | www.bcbgmaxazriagroup.com 
| Elizabeth Arden | www.elizabetharden.com

SAX SHOP
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O Ford Mustang tem uma carreira de sucesso 
nas telas comparável à de grandes astros do 
cinema. Desde a sua primeira aparição em 

Goldfinger, com James Bond, passando por Bullitt 
com Steve McQueen até Need for Speed – que estreia 
em 2014 – ele já soma cerca de 3.000 participações em 
filmes e produções de TV. Com um currículo desses, 
não será estranho se um dia for convidado a entrar na 
Calçada da Fama de Hollywood.
O Mustang é tão popular que ganhou um site na internet 

onde o público ajuda a catalogar as participações do 
pony-car em filmes. “Meu interesse pelo Mustang 
começou em 1966, quando eu tinha 14 anos”, conta 
Stefan Thorarensen, fundador do The Icelandic Mustang 
Club, da Islândia. “Minha tia comprou um Mustang 
Fastback 1965 vermelho e nunca mais esqueci.” 
Stefan começou colecionando fitas VHS e DVDs, e sua 
paixão pelo carro cresceu. Em 2009, ele criou uma 
lista com 300 filmes e programas de TV que deu início 
ao site Mustang in the Movies (www.mustangimdb.

O ASTRO
Mustang completa 50 anos e desde a primeira aparição em Goldfinger, com James Bond, 
coleciona mais aparições nas telas que muitos atores de Hollywood  P O R  C A C Á  F E R N A N D E S
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ISSO É MUSTANG

• O Ford Mustang foi  
lançado em 1964

• Está perto de entrar para  
um clube muito exclusivo –  
o dos veículos com 50 anos  
de produção contínua

• Mais de  9,2 milhões  
de unidades produzidas

• O Mustang é o único  
Muscle Car que continua  
em produção até hoje

• O nome Mustang foi 
emprestado do “P-51 
Mustang”, famoso avião  
de combate usado na  
2ª Guerra Mundial

• Ícone cultural, o Mustang 
também tem forte presença  
no mundo da música  
(Top 5 Mustang):

My Ford Mustang  
(Chuck Berry)
Mustang Sally (Wilson Pickett)
Wild, wild Mustang (Dick Dale)
Mustang Ford (T-Rex)
Black Sunshine (White Zombie)

com). Desde então, cerca de 100 colaboradores 
ajudaram a engrossar a lista que já conta com cerca 
de 3.000 títulos, incluindo contribuição brasileira. Um 
dos registros recentes é o do 2005 Mustang GT Coupé 
exibido na novela Sangue Bom, da Rede Globo.
Esse trabalho colaborativo é uma demonstração da 
força do Mustang, um sucesso mundial que reúne 
fãs-clubes até de países como Islândia, Polônia e Nova 
Zelândia, onde o carro nunca foi vendido oficialmente.

PROTAGONISTA
O Mustang estreou cedo nas telas e nunca mais  
saiu de cena. Apenas oito meses depois do seu 
lançamento, na Feira Mundial de Nova York de 1964, 
um modelo conversível branco foi usado pela bela 
assassina que perseguiu James Bond em Goldfinger. 
Vários anos depois, o próprio Bond assumiu o  
volante do pony-car nas ruas de Las Vegas  
em Os Diamantes são Eternos.
Em 1968 o Mustang já era um ícone nas ruas, mas 
Steve McQueen o transformou em um astro do cinema 

com personalidade própria, naquela que é conhecida 
como a melhor perseguição de carros já filmada, 
o clímax final de 9 minutos de Bullitt. A mesma 
sequência foi refeita 44 anos depois para a TV, no 
final da série Alcatraz.
A refilmagem de 60 Segundos, no ano 2000, produziu 
outro clássico, um Mustang Eleanor 1967 prata e 
preto, dirigido por Nicolas Cage. Este carro  
foi vendido recentemente em um leilão por mais  
de R$1 milhão e ganhou diversas réplicas.

VOLTA ÀS TELAS
Neste ano o Mustang completa 50 anos e está de volta 
às telas, no filme Need for Speed, inspirado na série 
de videogames da Electronic Arts. Nele, o astro Aaron 
Paul pilota um Mustang customizado, com pintura em 
prata e faixas refletivas azuis. Criado com a ajuda de 
designers da Ford, o carro traz um motor igualmente 
fora de série, um V8 de 5.8 litros e 900 cv, modificado 
pela Ford Racing.  
O filme estreia em março. 
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1964
• A combinação de design 
esportivo, destacado pelo capô 
comprido e traseira curta, 
preço baixo e várias opções 
de modelos e equipamentos, 
conquistou o público.
• Bancos individuais e 
alavanca de câmbio montada 
no assoalho foram outras 
inovações do Mustang. 

1974
• Com a crise do petróleo, a 
Ford introduz a opção de motor 
2.3 L de 4 cilindros, além do  
V6 2.8 L e do V8 5.0 L. 
• Os conversíveis saem de cena, 
retornando apenas em 1983.

1979
• As linhas limpas e marcantes, 
com ângulos retos, ficam 
evidentes. O modelo é mais 
longo e alto que o anterior, 
mas ainda assim pesa 90 
kg a menos, graças ao uso 
de materiais mais leves e 
tecnologia de ponta.

1983
• A frente mais arredondada 
deixou o Mustang com uma 
aparência mais veloz. Na 
prática, o carro de fato ficou 

mais rápido, já que a nova 
frente reduz a resistência 
aerodinâmica.
• Depois de 10 anos,  
o Mustang volta a ter  
modelos conversíveis.

1987
• O Mustang passa por 
uma grande reestilização, 
ficando com um corpo mais 
aerodinâmico (aero-look).
- Botões de controle são 
posicionados no volante.

1994
• O Mustang passa por 
outra grande reestilização, 
resgatando a herança e 
tradição de performance  
do modelo.
• Totalmente modernizado, 
com linhas suaves, 1330 das 
1850 peças do modelo foram 
modificadas.
• A versão hatchback deixa 
de existir, ficando os modelos 
conversíveis e cupê.

2005
• A nova geração tem seu 
design inspirado nos modelos 
dos anos 60, movimento 
classificado como “retro-
futurismo”.

LINHA DO TEMPO O bólido-galã em suas
 múltiplas cenas de ação
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Silêncio, por favor
Evolução natural do Esquilo, B4 inova com baixo ruído externo  
e novos itens de segurança  P O R  M A R C E L  R .  G O T O  F O T O S  D I V U L G A Ç Ã O
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O B4 é uma evolução natural na família de 
helicópteros Esquilo. Eles começaram a ser 
desenvolvidos em 1973, com um conceito 

revolucionário para a época: o uso de materiais 
modernos, os “compósitos” com fibra de vidro, 
resinas, fibra de carbono, ligas nobres usando titânio, 
magnésio, etc.
O Esquilo B fez seu primeiro voo protótipo em 1975 
e recebeu certificação para voos comerciais em 1978. 
Tivemos o B2 em 1990, o BA em 1992, e o B3 em 1998.
Estes quatro tipos seguem o mesmo padrão visual. 
São muito parecidos externamente, e poucos detalhes 
os diferenciam. A evolução se deu pelo aumento de 
potência e da capacidade de carga, voo em altitude e 
temperaturas altas.
O sucesso dessa família toda resultou no B4, que é 
totalmente diferente dos seus irmãos Esquilos.
A certificação do B4 aconteceu em 2000. Para a 
concepção deste novo produto, o fabricante Eurocopter 
convidou alguns clientes especiais para  ajudá-lo. A ideia 
era economizar no desenvolvimento e criar um veículo 
com 1 ou 2 assentos a mais e as últimas tecnologias.
Duas empresas principais neste desenvolvimento foram 
a Blue Hawaiian e a Maverick, ambas fazendo voos 
panorâmicos no Hawai e em Las Vegas, com milhares 
de horas de experiência e trato com clientes e usuários.
Surge, então, o B4, que utilizou a parte estrutural 
da família Esquilo, com rotor de cauda carenado 
Fenestron do helicóptero bi turbina EC135, e a frente 
emprestada do pequeno monoturbina EC120B Colibri.
O B4 é monoturbina potente, com 847 cavalos-vapor 
na decolagem, transportando até 7 passageiros e 

usando até 532 litros de querosene (cerca de 3 horas 
de voo, a 225 km/h).
Além do estilo moderno e imponente, e apesar de ter 
nascido como uma aeronave para trabalho em vôos 
panorâmicos, ele traz muitos avanços tecnológicos. 
Destacam-se o espaço interno e o silêncio externo. 
O menor ruído externo é resultado de variações 
na rotação do rotor principal. Em todos os outros 
helicópteros, o rotor principal trabalha numa estreita 
faixa de rotações. No B4, existem faixas para cada 
situação, procurando o menor ruído externo para não 
incomodar as pessoas e nem o meio ambiente.
Além de extremamente confiável, sua parte eletrônica 
monitora parâmetros continuamente, inclusive fazendo 
testes de potência de forma automática e mantendo 
os dados registrados. Tudo é feito com redundância, 
garantindo que equipamentos que falhem sejam 
automaticamente substituídos por outros na reserva.
Seu grande interior permite boa visibilidade para 
todos os ocupantes. Muitos itens de segurança 
foram incorporados, como os assentos com absorção 
de energia. Comparado com aeronaves atuais, os 
ocupantes do B4 estão mais protegidos com estes 
assentos, que absorvem impactos de até 20 vezes o 
peso dos passageiros.
O baixo ruído externo fez do B4 a única aeronave a 
trafegar em muitos lugares, como o Parque Nacional do 
Iguaçu. E como não poderia deixar de ser, seu uso se 
estendeu além dos limites dos voos panorâmicos, sendo 
utilizado hoje como aeronave executiva, para transporte 
aéreo médico, policial e combate a incêndios. 
www.powerhelicopteros.com.br

Ao lado, a cabine 
para até sete 
passageiros: mais 
espaço e conforto 
interno
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Às margens do Rio Arno, Firenze 
ganha novo hotel assinado pelo 
estilista Salvatore Ferragamo 

Su MiSura

A cidade de Florença, na Itália, irá ganhar um novo hotel 
assinado pela Lungarno Collection, a rede hoteleira da família 
Ferragamo. Trata-se do Portrait Firenze, um espaço que vai 
celebrar o estilo de vida florentino a partir de um endereço com 
vista privilegiada para a Ponte Vecchio.   
A Lungarno Collection é uma cadeia de hotéis boutique em 
Florença e Roma que leva a assinatura do estilista Salvatore 
Ferragamo. A coleção possui hotéis, vilas, apartamentos de alto 
padrão e iates. Todos os hotéis de Florença estão em prédios 

tombados de época que margeiam o rio Arno. Por isso o nome 
Lungarno, que em italiano significa “ao longo do Rio Arno”.  
O Portrait Firenze foi concebido para oferecer acomodações 
amplas e cheias de personalidade para casais, famílias e 
viajantes single. Os ambientes foram elaborados pelo designer 
italiano Michele Bönan, responsável pelo conceito de todas  
as propriedades da Lungarno Collection. Desta vez, Bönan  
se inspirou na alta costura italiana da década de 50 para criar  
a atmosfera dos ambientes. 
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O grupo Mandarin Oriental é 
reconhecido por criar hoteis de luxo 
com forte senso de identidade e 

design. O Mandarin Oriental Miami segue a 
mesma tradição. É o único hotel da Flórida e 
um dos seis nos EUA com cinco estrelas em 
três categorias no guia anual Forbes: hotel, 
spa e o restaurante Azul. Sua localização é 
privilegiada, de frente para a baía Biscayne, 
na Brickell Key, uma exclusiva ilha 
residencial próxima ao movimentado centro 
financeiro de Miami. Fica a 20 minutos 
do aeroporto internacional, 35 minutos do 
aeroporto de Fort Lauderdale. O hotel foi 
um dos primeiros empreendimentos nesta 

área da cidade, inaugurando o movimento 
que levou para lá os melhores restaurantes 
de Miami, novas lojas, empresas e outros 
empreendimentos de alto padrão.

Todos os apartamentos têm vista 
para a Biscayne Bay ou para o Oceano 
Atlântico, pé direito com 3 metros, 
varandas externas, ducha e banheira  
de mármore independentes.

Outros destaques são o Oasis Beach 
Club, praia particular de areia branca, 
ao lado de uma piscina com borda 
infinita; o Azul, restaurante que é uma 
instituição gastronômica de Miami; e 
uma boutique da Shanghai Tang, marca 

chinesa para fashionistas.
Neste ano, o hotel inaugura um 

novo restaurante, o La Mar by Gastón 
Acurio, em parceria com este celebrado 
chef peruano. Com capacidade para 245 
pessoas e comandado pelo chef Diego Oka, 
o restaurante apresenta em seu cardápio 
os diversos sabores da culinária peruana, 
desde o clássico ceviche de frutos do 
mar à nova gastronomia andina, passando 
por pratos de asian fusion.

Também a partir deste ano, o MO 
Bar + Lounge passa a oferecer coqueteis 
artesanais, vinhos e um novo cardápio 
de refeições durante o dia. Fica também 

Oriental Latino
Hotel Mandarin Oriental Miami inaugura o estrelado restaurante 
peruano La Mar by Gastón Acurio

TIME OFF
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Na outra página, praia particular  
do hotel em pleno centro 
financeiro de Miami. Nesta 
página, as acomodações que 
fazem a reputação da rede

como uma opção nova de vida noturna em 
Miami, com seu ambiente de lounge, decor 
moderno, pé direito alto e vista da cidade.

O spa expandiu seus serviços Beauty 
by Mandarin Oriental, com novas 
opções de tratamentos para face e corpo. 
O destaque é o CACI Ultimate Body 
Treatment, uma alternativa à cirurgia que 
usa microcorrentes elétricas e tecnologia 
LED para dar tônus e suavidade à regiões 
como as coxas, glúteos, abdômen e seios.

Como Miami é destino preferencial de 
compras para os brasileiros, o Mandarin 
Oriental oferece um pacote especial, o 
Passion for Fashion. Com acomodações 
de luxo por duas noites, proporciona uma 
visita personalizada à Neiman Marcus, 
templo multimarcas de moda, cosméticos 
e presentes. O visitante tem direito à 
consultoria de maquiagem e estilo, e ao 
final recebe uma gift bag com produtos  
de beleza das melhores marcas. 
www.mandarinorientalbrazil.com/miami
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A melhor e mais nova suíte do hotel 
Emiliano fica na cobertura: um duplex de 
135m² com vista de 180° a cidade de São 
Paulo, proporcionada pelas faces de vidro 
de uma imensa janela projetada em balanço 
para o exterior com a faceta de um cubo.
O primeiro andar tem todos os ambientes 
integrados: sala de estar, piscina aquecida 
privativa, mesa de trabalho e mesa de 
jantar, além de cozinha, lavabo e depósito 
para as malas.
No mezanino estão o quarto e o 
banheiro principal, com uma banheira 
de imersão de onde se pode aproveitar  
o skyline da cidade.
Os hóspedes da suíte contam naturalmente 
com os demais diferenciais que fazem do 
Emiliano o preferido de muitos na cidade: 
banheiros de mármore Carrara com duchas 
de pressão e massagem; toalhas de 850 

gramas em tamanhos gigantes, roupa 
de cama em algodão egípcio 500 fios e 
travesseiros recheados com plumas de 
gansos húngaros.
O brunch servido aos sábados e domingos 
está com um novo menu. A novidade 
são os pratos com alimentos funcionais 
e orgânicos aliados à alta gastronomia. 
Começando pelo couvert, de apresentação 
e paladar rústicos, com cesta de pães 
artesanais, muffins de presunto San 
Daniele e figos, acompanhados de tomates 
cereja assados, caponata de legumes da 
semana, homus, entre outras opções. 
Itens de brunch tradicional também podem 
ser escolhidos, como os famosos ovos 
beneditinos. O Chef Stefano criou ainda 
uma salada saudável e saborosa com 
couve manteiga e queijo pecorino, e 
oferece aos amantes de carne uma opção 

saudável, o pernil de cabrito com purê 
de batatas. As sobremesas elaboradas 
pelo Chef Arnor Porto são delicatessen 
artesanais, como bavarese de coco com 
chocolate e framboesa, e o parfait de 
chocolate gianduia com telha de avelã.
O hotel também inaugura seu spa, com 
novos tratamentos visando diminuir o 
stress e os danos causados pelo ritmo da 
metropole: uma variedade de massagens 
aromáticas, shiatsu, drenagem linfática, 
reflexologia, esfoliação e tratamentos faciais.
Outra novidade é sua área externa 
no mezanino do hotel, com deck de 
madeira rodeado de vegetação, com 
espreguiçadeiras, ducha e dois ofurôs. 
O spa também oferece um menu especial 
com opções de pratos leves e sucos 
naturais. 
www.emiliano.com.br

Bom ao Cubo
Hotel Emiliano, pioneiro na categoria Small Luxury Hotels em São Paulo, renova spa, 
lança menu funcional no brunch e vertiginosa Suíte Cubo no topo do edifício

Ambientes da nova Suíte 
Cubo e pratos do novo menu 

de brunch



Conforto, So�sticação e Privacidade à beira mar.

Tarifas para a baixa temporada com preços promocionais,
 para reservas realizadas até 21 de dezembro de 2013.

Prestigie seu agente de viagens ou consulte-nos.

Muro Alto - Pernambuco - Brasil

www.nannai.com.br
reservas@nannai.com.br

81 3552-0100

facebook.com/nannairesortespa instagram.com/nannai_resort
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Ele foi um dos primeiros hotéis da região, no litoral norte da 
Bahia, reduto de praias delimitadas por dunas e coqueirais, 
piscinas naturais de água corrente dentro mar, da Reserva de 
Sapiranga e das corredeiras do Rio Pojuca. 
Localizado em uma reserva ecológica, com praia exclusiva, o 
Tivoli Eco Resort Praia do Forte completa 30 anos de operação 
em 2015 integrando a seleta rede de hotéis de luxo Preferred 
Hotels & Resorts e eleito como o melhor resort familiar da 
América Latina pela World Travel News. 
A infra estrutura justifica: são oito piscinas, entre as quais 
uma de borda infinita na beira da praia; quatro quadras 
de tênis iluminadas, campo de futebol, quadra de vôlei de 
praia e todos os esportes disponíveis com instrutor: aulas 
de mergulho, de wind surf, pesca, caiaque, caminhadas 
esportivas, aulas de ioga, aulas de dança.
Seu Thalasso Spa, com impressionantes 4 mil metros 
quadrados de área, apresenta circuito bitérmico, com tanque 
de água gelada e caminho das pedras, além dos tradicionais 
fitness center, salão de beleza, área de relaxamento, salas de 
massagens e tratamentos estéticos, com mais três saunas e 
uma grande piscina climatizada.
Para as crianças, o Clube Careta disponibiliza parque 
aquático, oficina de artes e diversas atividades acompanhadas 
por monitores, inclusive de educação ambiental – uma 
oportunidade não apenas para os pequenos. 
Entre tantos privilégios, uma raridade: nesta reserva encontram-
se praias de desovas de tartarugas e até mesmo áreas de 
observação de baleias. 
Tivoli Ecoresort Praia do Forte 
Av. do Farol – Praia do Forte – Mata de São João - Bahia, Brasil

Luxo é ver baleias
Tivoli Eco Resort Praia do Forte é eleito
o melhor da America Latina 
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revolução

O Rio Quente Resorts, no maior complexo de piscinas com águas 
quentes correntes naturais do mundo, anuncia um investimento de 
R$ 18 milhões na revitalização completa do Hotel Pousada, o mais 
tradicional do complexo, e de R$ 15 milhões na criação do Centro 
de Produção e Distribuição de Alimentos (CPDA). 

HOTEL POUSADA 
O projeto do Hotel Pousada contou com uma modernização 
planejada, desde a fachada até a estrutura dos apartamentos. 
Será feita a ampliação da recepção e do lobby – com a inclusão 
de fraldário e boutiques. O tradicional Marolo Café ganhou uma 
sorveteria italiana com sabores exclusivos, e ampliação  
da capacidade para 350 pessoas.

CPDA
Entre as técnicas a serem utilizadas no Centro de Produção e 
Distribuição de Alimentos (CPDA), estão a Sous-Vide, em que os 
alimentos são cozidos a baixas temperaturas em sacolas plásticas 
seladas a vácuo, realçando o sabor, além do Cook and Chill, 
técnica que aumenta a validade dos alimentos e economiza  
o tempo de preparo.

GIARDINO SUÍTES
O Giardino Suítes, localizado a 800m da entrada do complexo, 
recebeu aporte de R$ 1 milhão para a revitalização completa da 
recepção e restaurante, criação de um bar, uma pizzaria e uma 
confeitaria, com inspiração italiana nos ambientes.

O Rio Quente Resorts foi escolhido por dez vezes consecutivas o 
Melhor Resort de Campo, Termas, Interior ou Selva pelos leitores 
da revista Viagem e Turismo e eleito o Top of Mind Resort de 
Campo – o mais lembrado na categoria, em 2011 e 2012. 

Banho quente de loja
Rio Quente Resorts apresenta investimentos  
de mais de R$ 33 milhões em infraestrutura
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Le Bilboquet em SP
Famoso bistrô francês nova-iorquino, Le Bilboquet abriu 
sua primeira unidade fora dos Estados Unidos no bairro 
dos Jardins, em São Paulo, tendo como sócios Rico 
Mansur, Roger Rodrigues, Laly Mansur e Pedro Viggiano.
O francês Julien Mercier é o chef consultor, responsável 
pelo cardápio de receitas tradicionais francesas que 
seguem à risca a matriz nos EUA. Entre os pratos 
clássicos destacam-se Tartare de Thon (tartare de 
atum fresco com molho de gergelim tostado, crocante 
de gyoza, chiffonade de radicchio e pepino), Terrine 
de Foie-Gras Maison (terrine de foie gras caseiro, 
acompanhado de gelatina do porto e brioche tostado) 
e o Poulet Cajun (peito de frango orgânico, envolto 
em especiarias cajun, acompanhado de mix de folhas 
frescas, batatas fritas e molho beurre blanc).
Como opção de sobremesa, os clientes podem escolher 
entre Mousse au Chocolat (mousse de chocolate 
AMMA, uma mistura de meio amargo e ao leite), Creme 
Brulée, Tarte Tatin glace vanille (torta de maçã servida 
morna com sorvete de baunilha e sorbets). 
A  carta de drinques do restaurante foi elaborada pelo 
convidado Marcelo Vasconcellos, um dos principais 
mixologistas do país. Os principais drinques são o 
coquetel que leva o nome do bistrô e traz vodka 
Belvedere Pure, chá de hibisco, mix cítrico e soda lima 
limão Le Bilboquet, o Manhattan (Glenmorangie Malt 
Whisky, vermouth rosso e bitter Le Bilboquet de café e 
damasco), Negroni (coquetel a base de aperol, Campari, 
vermouth rosso, Bombay London Dry Gin ou a versão 
sbagliato com Chandon brut), entre outros. 

Churrasco Gourmet
Um dos mais conhecidos restauranteurs de carne do 
Brasil, Arri Coser, ex-proprietário do Fogo de Chão 
e responsável pela exportação do churrasco gaúcho 
para os Estados Unidos, inaugurou recentemente um 
NB Steak no Campo Belo, o quarto endereço da rede 
no país. Esta primeira unidade paulistana tem 210 
lugares, um pequeno boulevard na entrada, e cerca 
de 60 funcionários. A segunda abre as portas na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, com previsão de 
abertura no início de 2014. 
A casa apresenta um novo conceito de servir carne 
batizado de Menu Degustação. O método é diferente do 
tradicional serviço de rodízio, pois os cortes também 
são grelhados e o antigo buffet de saladas dá lugar 
a pratos e receitas assinadas pelo chef francês Pascal 
Valero. São cortes de boi, cordeiro, porco, frango  
e peixe fresco, além de uma variedade de saladas, 
pratos e acompanhamentos. 
O grande atrativo da casa neste novo modelo é o 
espaço no qual são finalizados os pratos antes de 
serem levados à mesa. O ambiente, próximo à cozinha, 
possui paredes de vidro, através das quais os clientes 
acompanham o trabalho do chef. No cardápio da casa 

Le Bilboquet
Rua Vitório Fasano, 49 Jardim Paulista – São Paulo-SP Tel.: (11) 2615-1510 / 2615-1511

há sugestões como brie com geleia de damasco  
e pimenta, caprese, ou mix de folhas, que estão 
inclusas sem limite de quantidade.
A Nabrasa Steak também possui três unidades em Porto 
Alegre, localizadas no andar térreo do Praia de Belas 
Shopping (no antigo cinema), na Avenida Nilo Peçanha, 
2131, e na Rua Ramiro Barcelos, 389.
NB STEAK | Av. Vereador José Diniz, 3864 – Campo Belo, São Paulo/SP
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Antes de entrar, admiramos um 
pouco a fachada: uma discreta 
porta de correr de madeira, 

coberta até a metade por duas cortininhas 
estampadas com ideogramas chineses. 
Ao deslizá-las, entramos numa outra 
dimensão. A começar pelas longas fileiras 
de garrafas de saquê organizadas atrás 
do indispensável balcão de madeira. Ao 
redor, a decoração japonesa tradicional 
fica parcialmente escondida por grupos 
entusiasmados de pessoas rindo e falando 
alto, enquanto um misto gostoso de 
aromas paira no ar. Assim que você chega 
ao tradicional izakaya Issa, no bairro da 

Liberdade (São Paulo), a sensação é  
a de não querer sair de lá tão cedo.
Izakayas são os botecos do Japão, 
embora essa seja uma maneira simplória 
de defini-los. Sua tradição remonta ao 
período Edo da história do país (1603 - 
1868), quando andarilhos paravam em 
pequenos estabelecimentos, normalmente 
a casa de pessoas comuns, para tomar  
chá e descansar. Com o tempo, 
começaram a servir também saquê e 
shochu (destilado de cevada, batata 
doce ou arroz) e pratos simples para 
acompanhar o papo e a bebedeira. 
A palavra, uma junção de três ideogramas, 

significa “lugar para beber”. Como se 
originaram na residência das pessoas, a 
figura do anfitrião simpático e parceiro de 
conversa dos clientes é uma alegoria extra 
que termina de formar a cara original 
desses estabelecimentos. 
No Issa, a carismática Margarida 
Haraguchi cumpre esse papel desde que 
comprou o lugar prestes a falir, há três 
anos. “O Issa existe aqui há 30 anos, 
mas os donos anteriores não deixavam 
brasileiros entrarem”, revela. “Quando 
comprei, fiz exatamente o oposto e as 
pessoas foram descobrindo no boca a 
boca”, conta sorridente. Hoje, 60% da 

Culinária japonesa de boteco
Conheça os izakayas: ambientes informais e o lado B da cozinha japonesa

A iluminação reduzida e o 
enorme balcão do Minato 
Izakaya (Pinheiros) 
reproduzem com glamour 
adicional os botecos 
típicos do Japão

gastronomia
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de maguro (atum) cru, ou mini temakis”, 
explica. “Mas de leve, para não perder  
a identidade do projeto.” 
No Minato não há mesas. Elas foram 
substituídas por dois grandes balcões 
paralelos. Na área entre eles, o chão é 
rebaixado para que o chef e os garçons 
fiquem na mesma altura dos olhos dos 
clientes. “Queremos interagir com quem 
vem e estimulamos que eles interajam 
entre si também. Todo izakaya que se 
preze precisa ter um balcão. Aqui, é  
tudo o que temos”, explica.
Fábio morou quase cinco anos no Japão, 
primeiro como dekassegui e depois 
estudando gastronomia. No começo,  
sem dinheiro e vivendo em cidades 
pequenas, comia em izakayas tradicionais 
do interior, dentro da casa das pessoas. 
Foi nesses lugares que ele se apaixonou 
pelo conceito. 
“São lugares para o pessoal do bairro, 
que vão lá a noite beber e comer.”, conta. 
“É engraçado porque você entra e vê a 
filha do dono no fundo vendo televisão, a 
avó, etc. O balcão, as cadeiras e a própria 
comida e bebida são quase improvisadas”. 

sua clientela é brasileira. A simpatia e o 
papo fácil de dona Margarida aliados à 
arquitetura tradicional japonesa criam 
uma sensação de aconchego sem igual. 
“Os clientes me chamam de Mama Issa, de 
tia… Quando vem gente nova, eu explico 
os pratos, sugiro, e se a pessoa não gostar, 
não cobro nada. Dou também doses de 
saquê para que experimentem. Quem 
gosta, fala para os amigos e mais gente 
vem conhecer”.
Margarida é uma mãezona. Mas a sua 
simpatia não é o único motivo do sucesso 
do Issa. A comida é sensacional. Poucos 
meses depois de abrir as portas, já 
foram premiados pelo caderno Paladar, 
do Estadão. De lá pra cá, o número de 
páginas enquadradas pelas paredes com 
elogios ao cardápio só aumenta. 
Izakayas não costumam servir sushi, 
sashimi, nem nada comum num menu 
típico de rodízio japonês. A prata da 
casa no Issa é o takoyaki, os bolinhos 
recheados com polvo. Margarida agora 
quer divulgar o okonomiyaki, uma espécie 
de panqueca japonesa com recheios 
variados (legumes, carne, lula, peixe, 

polvo, etc) coberta com maionese e raspas 
de peixe. É extremamente saboroso. Tanto 
quanto o otoshi, as entradas, que variam 
conforme o dia (normalmente incluem 
berinjela assada, bardana em tiras, folhas 
de mostarda japonesa e nabo desidratado). 
Para acompanhar, Margarida sugere 
o drink que está tomando conta dos 
izakayas japoneses (ela vai ao Japão todos 
os anos conferir as novidades), o Highball 
- whisky japonês Santori, água tônica e 
gelo. Simples e delicioso.
Poucos lugares, mesmo na Liberdade, 
são tão ortodoxos como o Issa. A 
demanda pelas barcas de sushi é grande o 
suficiente para desencorajar a maior parte 
dos restaurantes a tirá-las do cardápio. 
Mas há quem tente unir o melhor dos 
dois mundos. 
O chef Fábio Koyama, dono do Minato 
Izakaya, no bairro de Pinheiros, é um 
deles: “nossa grande dúvida sempre 
foi em como trabalhar o sushi bar sem 
perder a característica de izakaya. É uma 
luta”, conta. “Uma saída foi quebrar 
um pouco a raiz, acrescentar um certo 
glamour, servindo por exemplo fatias  

Saquês e outras bebidas tradicionais japonesas lotam as 
prateleiras do Issa, na Liberdade. O logotipo do Minato Izakaya - 
estilização do ideograma minato, “porto” em japonês -  
decora a fachada de vidro do bar
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O Issa é um dos poucos espaços no Brasil fiéis ao estilo dos izakayas japoneses tradicionais

gastronomia

Embora essa seja a raíz, os izakayas 
evoluíram para grandes redes comerciais, 
quase como fast foods, quando chegaram 
a cidades maiores como Tóquio e Osaka. 
Faz parte da tradição japonesa se reunir 
para tomar saquê (e bebidas alcóolicas 
em geral). É uma forma de valorizar 
o grupo, o trabalho em equipe. Para 
eles, sair para beber com os colegas de 
trabalho, por exemplo, é um ritual quase 
sagrado, repetido várias vezes durante a 
semana. Portanto, dá para ter uma ideia 
do tamanho da demanda por bares nos 
centros urbanos de lá. 
“Como os izakayas são lugares mais 
descontraídos, em que o cliente vai para 
passar muitas horas, os pratos são mais 
porções compartilhadas por todos do 
que pedidos individuais”, conta Fábio 
enquanto mostra seu cardápio escrito à 
mão, outra marca dos izakayas, já que as 
opções mudam constantemente. 
Um ponto negativo ainda comum a 
maioria desses lugares aqui é o horário de 
funcionamento - por enquanto, quase todos 
fecham entre 23h e meia noite. Uma feliz 
exceção é o Kabura, também na Liberdade. 
Lá, os irmãos chefs Satoshi e Hitoshi Tanji 
ficam na cozinha até as 2h da manhã, de 
segunda a sábado. Já é alguma coisa. 

Seus espetinhos feitos na grelha japonesa 
robata, à carvão, são considerados um dos 
melhores de São Paulo; destaque para os 
de língua de boi, pele de frango e shiitake. 
A anchova inteira grelhada também faz 
muito sucesso lá, assim como a beringela 
com missô (pasta de soja fermentada).
Para o produtor cultural e autor de 
livros Jô Takahashi, os ikazaya são 
tendência. “Será a grande novidade de 
2014 aqui, como já acontece em Nova 
York”. Ele atualmente prepara um livro 
sobre o assunto com o título de Izakaya: 
O Lado Oculto da Culinária Japonesa, 
previsto para sair em fevereiro pela 
editora Melhoramentos. “Falo sobre a 
antropologia do saquê, dou receitas e 
conto a história dos izakayas de São 
Paulo. Quero mostrar os izakayas como 
fenômeno social”.
Ir a um autêntico boteco japonês é 
uma experiência engrandecedora. Aos 
marinheiros de primeira viagem, nossa 
sugestão: beba um bom saquê até marear 
a vista. Converse com os donos, peça 
sugestões. Enquanto espera, repare no 
ambiente e sinta-se em casa. Só saia de lá 
depois de experimentar, sem pressa, várias 
porções e bebidas diferentes. A satisfação 
é garantida. 

Izakaya Issa 
Experimente: takoyaki (bolinhos de 
polvo), okonomiyaki (“panqueca” 
japonesa recheada)
Rua Barão De Iguape, 89, Liberdade 
(11) 3208-8819
De segunda a sábado das 18h30 às 
23h30, domingo das 18h00 às 23h00

Minato Izakaya
Experimente: wagyu (gado japonês, 
considerada a melhor carne do mundo), 
berinjela crua ao molho do chef
Rua dos Pinheiros, 1308, Pinheiros
(11) 3814-8065
De segunda à sábado, das 18h30 à 0h

Kabura 
Experimente: anchova inteira na 
grelha, espetinhos
Rua Galvão Bueno, 346, Liberdade
(11) 3277-2918
De segunda a sábado, das 18h30 às 2h
Não aceita cartões de débito/ crédito.

Bueno 
Experimente: buta no kakuni 
(pancetta cozida em molho agridoce  
à base de shoyu)
Alameda Santos, 835, Cerqueira Cesar
(11) 2386-8035
De segunda à sábado, das 18h30 às 
22h30.

Kidoairaku 
Experimente: uni (ouriço do mar 
japonês)
Rua São Joaquim, 394, Liberdade
(11) 3207-8569
De segunda á sexta, das 18h30 às 
22h30, e sábado das 18h30 às 21h30
Não aceita cartões de débito/ crédito.

BALCÕES 
RECOMENDADOS
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House of Morandé 
A importadora Expand realizou uma degustação da vinícola chilena Morandé 

e apresenta alguns rótulos que serão comercializados no mercado brasileiro. 
O destaque é o House of Morandé safra 2006. As uvas são selecionadas de um 

vinhedo orgânico, com 1 quilo de uva usado por garrafa, e a vinificação é feita de 
madeira tradicional, no estilo bordalês. Sua fermentação é feita em barricas, e passa 

por posterior envelhecimento de 18 meses, com mais 12 meses em garrafa. Um vinho 
com taninos marcantes e ótima harmonização com carnes vermelhas, pato, ganso, carnes 
de caça e pratos com molhos elaborados. R$ 320,00  www.expand.com.br

Brunello di 
Montalcino 

DOCG 2007
 Este Brunello é produzido 

pela vinícola Castello Banfi, 
localizada na região de Montalcino, 

Toscana, uma das mais importantes da Itália. 
Suas uvas Sangiovese Grosso são de colheita 

selecionada e produção ecológica, evitando produtos 
químicos em seus vinhedos. É um vinho encorpado e 

intenso, envelhecido por cerca de dois anos em barricas 
de carvalho. Vai bem com carnes vermelhas e queijos 

maturados. R$ 295,00 www.worldwine.com.br

SAXA IGT
O produtor Poderi del Paradiso, localizado em Strada, na região da 
Toscana, possui cerca de 30 hectares de vinhedo e produz vinhos 

com alta pontuação, como o Saxa IGT. De colheita manual, 
sua fermentação é feita em tanques rotovinificadores, com 

temperatuta controlada (26 a 32°C) e maceração (contato 
com castas) por 25 dias. A fermentação é malolática, 

com passagem em barricas de carvalho francês. 
O vinho conquistou pontuação máxima no 

guia Gambero Rosso (3 bicchieri). 
R$ 317,00 www.casaflora.com.br

Châteauneuf-du-
Pape Rouge 2009
Este vinho do produtor Château de 
la Gardine é de colheita manual. Sua 

fermentação é feita em cubas com temperatura 
controlada, com amadurecimento de 9 a 14 
meses em barricas e tonéis de carvalho - de 

segunda a sexta passagem, - numa estimativa de 
mais de 10 anos de guarda. Vai bem com civet de lebre, 

javali em úmido, filet chateaubriand ao molho de trufas 
negras e queijos curados

R$ 298.80 www.decanter.com.br
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Edição Ouro
Em comemoração aos 70 anos da marca, a Cachaça Batista 
lança uma Edição Ouro, limitada a 3.000 unidades, em garrafa 
de cerâmica. Produzida artesanalmente em Sacramento, cidade 
do triângulo mineiro, a bebida é elaborada com práticas 
tradicionais, valorizando o terroir da região e utilizando-se de 
tecnologia de ponta. Sua destilação é realizada em alambiques 
artesanais de cobre e o destilado repousa em barris de carvalho 
especiais, cuidadosamente selecionados. Preço: R$ 250,00 
Cachaça Batista | www.cachacabatista.com.br

Três Barricas
Chega ao Brasil a edição especial The Balvenie Triple Cask 16 Anos. O amadurecimento 
deste whisky single malt é feito em três diferentes barris, repousado por cerca de seis 
meses no chamado “tonel de casamento” para que os whiskies se conheçam. O resultado 
é uma bebida elegante, com rico sabor adocicado de baunilha, além de notas de 
caramelo e um suave amadeirado. Disponível apenas nas lojas Dufry do Brasil.  
SAC: (11) 2833-3333/(11)2833-3200 | www.thebalvenie.com | www.williamgrant.com

Obra de arte
A Pernod Ricard trouxe para o Brasil o cognac L’Or de 
Jean Martell, da mais antiga casa de cognacs no mundo. A 
bebida passa por dupla destilação das mais claras eaux-de-
vie, combinação sofisticada dos quatro melhores cultivos - 
Grande Champagne, Petit Champagne, Fin Bois e Borderies, 
com longa maturação em barris de carvalho de grão fino. A 
destilaria Martell mescla diversos maltes com uma mistura 
de várias centenas de eaux-de-vie - alguns dos quais com 
mais de um século de envelhecimento. Seu frasco é de cristal 
Baccarat. Preço: R$ 10.000,00 
Pernod Ricard do Brasil | SAC: 0800-014-2011



Distribuidor Oficial: Fenícia do Brasil 

www.feniciadobrasil.com.br
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Hepta da Sustentabilidade
Pela sétima vez, a Bradesco Capitalização, presidida por Norton 
Glabes, comemora o recebimento do prêmio Marketing Best 
Sustentabilidade, organizado pela Editora Referência e a Madia 
Marketing School. Desta vez, a instituição mereceu o prêmio por sua 
parceria com o Projeto Tamar, iniciativa de proteção às tartarugas 
marinhas brasileiras. O resultado é o Pé Quente Bradesco Projeto 
Tamar, título de capitalização que destina parte do valor arrecadado 
ao monitoramento, pesquisa e proteção das tartarugas.
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O1. Norton Glabes Labes, Presidente da Bradesco Capitalização,  
e Gustavo Cardim, Superintendente-Executivo da Bradesco Seguros
2. Os troféus da 12ª edição do Marketing Best Sustentabilidade
3. Norton Glabes Labes e Gustavo Cardim
4. Música clássica na cerimônia
5. A equipe da Bradesco Capitalização  
6. Todos os vencedores da 12ª edição do prêmio
7. Gustavo Cardim e equipe da Bradesco Capitalização
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Golfe de Duplas
A grande final do Nespresso Trophy Brasil foi 
disputada no São Fernando Golf Club e teve como 
vencedores Aimos Maidantchik e Anderson Bastos. 
Como prêmio, a dupla ganhou uma viagem para 
San Sebastian, na Espanha, para jogar com o 
lendário golfista José María Olazábal. O espanhol 
é o embaixador da Nespresso no esporte e criador 
do modelo de duplas para o campeonato, seguindo 
o formato da Ryder Cup. O Nespresso Trophy é um 
torneio global criado para os Membros do Club e 
convidados seletos de cada país participante. 
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8. Marcos Pasquim e Lucienne Moraes
9. Tanise Amon
10. Paulo César Pereio
11. Sérgio Guizé
12. Luciana Vendramini
13. Stefan e Astrid Nilsson
14. Helô Ricci e Fabio Queiroz
15. Vivi Simões
16. Nando Reis



CONDOMÍNIO EMPRESARIAL LOGÍSTICO INDUSTRIAL.
Uma estrutura completa para sua empresa

TERRENO DE 286.000 M² 
GALPÕES DE 2.000 M² A 56.000 M²

FUTURO LANÇAMENTO

• Coleta seletiva de lixo; 
• Refeitório; 
• Heliponto; 
• 6 Vagas de carro em frente ao galpão e 
   680 vagas rotativas; 
• 2 Vagas de caminhão em frente ao galpão e 
   24 vagas rotativas; 
• Pé-direito de 12 m; 
• Piso de alta resistência nas unidades com capacidade 
   para 5t/m²; 
• Rede de sprinklers. 

• Captação de águas pluviais e reutilização para serviços; • Portarias de serviço e social, com segurança 24h; 
• Projeto de segurança completo, com muros, 
   iluminação externa e CFTV; 
• Salas de reunião para uso coletivo; 
• Banheiros e vestiários femininos e masculinos; 
• Sala de gerência e administração do condomínio; 
• Sala de manutenção do condomínio e atendimento 
   dos condôminos; 
• Área de estacionamento e manobra de carretas 
   de grande porte; 
• Sala para descanso de motorista; 
• Auditório; 

DIFERENCIAIS DO EMPREENDIMENTO:

11. 2227-7300 

Informações Construção e Incorporação

/porteconstrutora

www.porte.com.br

Alvará de Licença de Construção (ALC), sob processo nº 23.446/2012, expedido em 06/09/2012 pela Prefeitura da Estância Municipal de Atibaia, com memorial de incorporação em fase de registro a 
margem da matricula nº 108.068 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Atibaia. Material preliminar. Comercialização somente após o registro da incorporação imobiliária.
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BLAZER

Itália

9.510 km percorridos até a loja

LENÇO

França

9.394 km percorridos até a loja

CAMISA

Espanha

8.377 km percorridos até a loja

CALÇA

Estados Unidos

7.682 km percorridos até a loja

CINTO

RELÓGIO

Itália

Suíça

9.510 km percorridos até a loja

9.610 km percorridos até a loja

SAPATO

Itália

9.510 km percorridos até a loja

A cada nova coleção, 
você imagina a gente entrega.
A Columbia Trading sabe que cuidar da logística de 

prestigiadas marcas da moda é muito mais do que conduzir 

produtos de alto valor agregado da origem até a loja. Da 

gestão da cadeia de suprimentos às soluções especiais 

para vestuários e acessórios pessoais, conhecemos todo o 

processo que antecede ao lançamento de uma coleção. 

Com a experiência de 70 anos, nossas soluções abrangem 

desde a entrega dos produtos até uma loja inteira. www.columbia.com.br
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Uma Arte
(Elisabeth Bishop)

A arte de perder não é nenhum mistério: 
tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las 
que perder não é nada sério. 

Perca um pouco a cada dia. Aceite austero 
a chave perdida, a hora gasta bestamente. 
A arte de perder não é nenhum mistério. 

Depois perca mais rápido, com mais critério: 
lugares, nomes, a escala subseqüente da viagem não feita. 
Nada disso é sério. 

Perdi o relógio de mamãe. 
Ah! E nem quero lembrar a perda de três casas excelentes. 
A arte de perder não é nenhum mistério. 

Perdi duas cidades lindas. Um império 
que era meu, dois rios, e mais um continente. 
Tenho saudade deles. Mas não é nada sério. 

Mesmo perder você (a voz gozadora, o ar etéreo, 
que eu amo) não muda nada. 
Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério 
por muito que pareça (escreva a palavra!) muito sério.

Poema mote do filme Flores Raras, com roteiro de Carolina Kotcho (Saiba mais na pág. 65)

ÚLTIMA



BLAZER

Itália

9.510 km percorridos até a loja

LENÇO

França

9.394 km percorridos até a loja

CAMISA

Espanha

8.377 km percorridos até a loja

CALÇA

Estados Unidos

7.682 km percorridos até a loja

CINTO

RELÓGIO

Itália

Suíça

9.510 km percorridos até a loja

9.610 km percorridos até a loja

SAPATO

Itália

9.510 km percorridos até a loja

A cada nova coleção, 
você imagina a gente entrega.
A Columbia Trading sabe que cuidar da logística de 

prestigiadas marcas da moda é muito mais do que conduzir 

produtos de alto valor agregado da origem até a loja. Da 

gestão da cadeia de suprimentos às soluções especiais 

para vestuários e acessórios pessoais, conhecemos todo o 

processo que antecede ao lançamento de uma coleção. 

Com a experiência de 70 anos, nossas soluções abrangem 

desde a entrega dos produtos até uma loja inteira. www.columbia.com.br



*

A nova máquina da Nespresso possui um dispositivo integrado 
que cria uma espuma de leite incrivelmente aveludada.

*T
ud

o 
o 

qu
e 

vo
cê

 p
re

ci
sa

 é
 le

ite
.

www.nespresso.com/umilk

10572-BRAaug13 Sax Umilk SP Black Cappuccino_230x300_CB.indd   1 08/08/13   16:18


