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editorial

CACÁ FERNANDES

Bem vindo ao

R
econhecida e admirada por ser uma 
publicação de conteúdo profundo 
e muito criteriosa no apuro 
jornalístico, a S.A.X. Magazine 
lança sua versão on-line, com uma 
nova linguagem, mais dinâmica e 
funcional para os leitores do maior 

número de plataformas: tablet, smartphone e internet. 
Nada melhor para inaugurar a era digital da S.A.X. 
Magazine do que o assunto mais procurado e visitado 
na internet – o SEXO – aqui tratado de forma sutil e 
sofisticada, a começar por uma matéria especial que 
conta a história das bacanais e mostra que elas estão 
agora ao alcance de qualquer um, ou quase qualquer 
um. Revelamos o que é que tem o Café dos Prazeres, 
do fotógrafo Luis Tripolli; mostramos a intimidade 
de Oscar Maroni, o maior pornógrafo brasileiro; 
revisitamos Nicole Puzzi, musa da pornolândia; 
apresentamos Emma Sayle, rainha das orgias na 
Europa e celebramos a escritora mais “saidinha” 
do Brasil, Fernanda Young, que já publicou um 
livro interessantíssimo intitulado ‘O Pau’. Enfim, 
uma edição despudoradamente prazerosa, na qual 
escancaramos o melhor da vida: o prazer de viver. •

prazer de viver
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CULT PICKS

A Taschen lança em tiragem limitada, uma homenagem à obra dessa 
grande fotógrafa, testemunha de sua época e de seus personagens

Leibovitz

Reconhecida como uma das grandes artistas da fotografia,  
Annie Leibovitz é a personagem principal de um livro sobre  
sua arte e os artistas que passaram pelo crivo de sua visão e pelas 
lentes de sua câmera, e se tornaram igualmente icônicos.  

Annie

F O T O S  D I V U L G A Ç Ã O
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CULT PICKS livros
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A Taschen caprichou na edição limitada (apenas mil 
exemplares): o “álbum de fotografias” definitivo de 
Annie, e comercializa também um suporte metálico em 
forma de tripé, remetendo ao seu ofício e que também 
lhe confere uma certa aura “canônica”.  
As imagens se dividem em trabalhos autorais, longe dos 
ambientes de bastidores, e muitas delas já se tornaram 
famosas pela polêmica (Demi Moore grávida e nua) e 
outras que ressaltam o valor do artista (Jack Nicholson 
atuando como um detetive a la Sam Spade). 
De Michael Jackson a Lady Gaga, de Meryl Streep 
a George Clooney, grandes figuras das artes foram 
clicadas com reverência/irreverência, ressaltando o que 
há de único em suas personalidades, transformando 
fotos em retratos de suas passagens marcantes pelo 

showbiz, e que fazem parte de nossas 
vidas de forma indireta.
Mais que exaltar o mundo do 
entretenimento e da cultura pop, essa 
é uma enciclopédia que une o espírito 
de sua época com a arte atemporal, 
imortal. É para poucos, vale ressaltar!

ANNIE LEIBOVITZ
US$ 2,500 | 476 páginas | www.taschen.com
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CULT PICKS hq

SAFADAS: ENCONTROS (‘Rendez Vous Fripons’)
Autores: vários | Tradução de Fernando Scheibe
64 páginas | R$ 39,00 |  20 x 28 cm | Editora Nemo

SAFADAS: VERÃO (‘Été Fripons’)
Autores: vários | Tradução de Fernando Scheibe
72 páginas | R$ 39,00 |  20 x 28 cm | Editora Nemo
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Quadrinhos safadinhos
Houve um período efervescente em que títulos europeus de 
quadrinhos eróticos eram lançados com a mesma frequência 
das graphic novels de super-heróis, por volta dos anos 
1980/1990. Muitos foram publicados no Brasil, e ficamos 
familiarizados com os textos e ilustrações de grandes nomes 
da arte gráfica erótica, como Guido Crepax e Milo Manara, 
para ficar nos mais conhecidos. Felizmente, o nicho se 
encontra em franca recuperação com o lançamento da 
coleção ‘Safadas’, produzida pela Nemo, a partir do original 
francês da editora Les Humanoïdes Associés; esta série 
erótica contém o que de melhor foi criado nos quadrinhos 
europeus, no início da década de 1990. O primeiro volume, 
‘Verão’, chegou ao mercado no começo deste ano, e o 
segundo, ‘Encontros’, acaba de sair do forno. Além destes 
volumes, a Nemo publicará mais dois, ‘Lingerie’ e ‘Natal’, 
que completarão em breve os quatro temas da coleção.
‘Verão’ reúne 12 contos picantes, escritos e ilustrados com 
maestria - a capa é assinada pelo artista Fred Beltran, 
especialista em pin ups, que já trabalhou ao lado de 
Alexandro Jodorowsky (co-autor de ‘O Incal’, juntamente 
com Moebius): ‘As camisas do senhor Bill’, de Annie 
Goetzinger; ‘Corpo e alma’, de Daniel Ceppi; ‘Sobre alguns 
verões’, de Denis Frémond; ‘Piquenique na praia Arcturus’ 
de Philippe Caza; ‘Pipiquenique’ de Alex Varenne; ‘Antes 
da missa’, de Jean-Pierre Gibrat; ‘Os Sirênios’, da dupla 
Smolderen & Marcelé; ‘O amante do crepúsculo’, de 
Harriet & Daniel Redondo; ‘Titio assusta as moças’, de 
Max Cabanes; ‘Pussycat’, de Igort; ‘O verão de Valentin’, 
de Michel Blanc-Dumont e Vidal; ‘Sr. Paul, professor de 
desenho’, de Louis Retif e Florenci Clavé.
O tema de ‘Encontros’ é apresentado em uma coletânea de 
10 histórias, onde o tesão incide sobre encontros repentinos 
e relações casuais, da paixão instantânea ao perigoso 
jogo de sedução: ‘Estação angústia’, de Warn’s e Raives; 
‘Cascatas safadas’, de Thierry Smolderen e Mayall; ‘Um 
cruzeiro tão lindo’, de Loustral e Patrick Cauvin; ‘O último 
palanquim’, de Parras e Galliano; ‘Parceiro e companhia’, de 
Annie Goetzinger; ‘Elefantasia’, de Autheman e Dethorey; 
‘Carrinho de mão’, de Georges Pichard; ‘Compartimento 
fantasias’, de Victor de la Fuente e Guy Vidal; ‘Sensações 
ascensionais’, de Jean-Claude Forest e Hélène Girard; e ‘O 
ônibus das 11h32’, de Edmond Baudouin.
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CULT PICKS cinema

Masoquismo de Polanski
Depois de filmes “mornos” e pouco arriscados como 
‘O Escritor Fantasma’ e ‘Deus da Carnificina’, ‘A Pele 
de Vênus’ é mais ousado, e até por isso muito mais 
interessante. Primeiro filme de Roman Polanski rodado 
em francês, com apenas dois personagens e todo passado 
dentro de um teatro, conta a história de uma atriz, Vanda 
(Emmanuelle Seigner), que chega atrasada a um teste para 
uma peça de teatro e encontra o diretor, Thomas (Mathieu 
Amalric), prestes a ir embora. A peça em questão é 
‘Venus in Fur’, do austríaco Leopold Sacher-Masoch, a 
quem devemos o termo “masoquismo”. A partir desse 
encontro, um jogo de perversões e submissão se instala 
entre Vanda e Thomas que começam a viver entre eles 

as perversões dos personagens. 
Lembrando que Polanski é diretor do 
clássico ‘Repulsa ao Sexo’, polêmico 
filme de 1965.

A PELE DE VÊNUS (La Vénus à la fourrure, França)
Direção e Roteiro: Roman Polanski
2014 | color | 96 min. | Ficção | 16 anos
Estreia prevista para Julho
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Amor meio caipira em Paris
A maior atriz francesa da atualidade, Isabelle Huppert, 
impressiona pela quantidade e qualidade das suas 
produções. Nessa comédia romântica meio ingênua, ela 
brilha em um papel simples. No filme, Brigitte (Isabelle 
Huppert) e Xavier (Jean-Pierre Darroussin) são casados há 
muitos anos e criam gado na França. Eles têm uma boa 
vida, mas algo muda depois que seus filhos saem de casa. 
Brigitte começa a sentir-se presa em uma rotina, sempre 
esperando por algo acontecer. Um dia ela conhece um 
jovem parisiense e começa a arquitetar uma viagem 
“clandestina” à cidade-luz para um sonhado encontro.  
Lá se mete nas mais diversas e divertidas confusões.

UM AMOR EM PARÍS (La Ritournelle, França)
Direção e Roteiro: Marc Fitoussi
2013 | color | 98 min. | Ficção | 12 anos
Estreia prevista para Agosto
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CULT PICKS música

Iggy Azalea ‘The New Classic’
O single ‘Fancy’ tem a participação de Charli XCX, talvez 
um dos pontos fortes de ‘The New Classic’. E com essa 
canção, a sexy rapper australiana Iggy Azalea emplaca 
mais um hit, como ‘Bounce’ e ‘Work’. 
As músicas versam sobre suas próprias experiências 
a partir de sua incursão na indústria musical, têm um 
caráter autobiográfico mas estão bem longe de ser 
extensas. Cada faixa é produzida pensando na mistura 
de rap, hip-hop e pop, com as participações especiais – 
uma constante em praticamente todo o trabalho: além de 
Charli XCX, a loiraça é acompanhada pelo trio de trapstep 
Watch The Duck, T.I., Mavado e Diplo. A empreitada pode 
ser pretensiosa, mas para chegar ao lançamento, foram 
três singles e um álbum antes de se formatar o “style” 
desejado, e dessa forma, ingressar no 
mainstream. A rapper vem colhendo 
frutos do sucesso com parcerias 
robustas, com nomes com Eminem, 
Ariana Grande e Rita Ora.

IGGY AZALEA | THE NEW CLASSIC
Universal (CDS)

Lana Del Rey ‘Ultraviolence’
Caso David Lynch quisesse, Lana Del Rey seria uma 
ótima intérprete para ilustrar o mundo que o criador 
de ‘Twin Peaks’ – e também de ‘Wild At Heart‘ e 
‘Mulholland Drive’ – desenvolveu e eternizou, e 
certamente suas canções melancólicas e soturnas fariam 
uma simbiose perfeita com essas trilhas. Essa atmosfera é 
o que se pode conferir em ‘Ultraviolence’, novo trabalho 
da musa/diva que transborda sensualidade, a começar 
pelos títulos que ela escolheu para a tracklist: ‘Cruel 
World’, ‘Ultraviolence’, ‘Shades Of Cool’, ‘Brooklyn 
Baby’, ‘West Coast’, ‘Sad Girl’, ‘Pretty When You Cry’, 
‘Money Power Glory’, ‘Fucked My Way Up To The Top’, 
‘Old Money’, ‘The Other Woman’, ‘Black Beauty’, ‘Guns 
And Roses’, e ‘Florida Kilos’. Sua vocalização não muda 
muito de faixa para faixa, mas não significa que elas 

sejam parecidas. Há um equilíbrio que 
norteia o álbum inteiro, e assim cada 
canção tem sua própria essência.

LANA DEL REY | ULTRAVIOLENCE
Interscope / Universal (CDS)
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Pobre Emanuela Orlandi! Filha de 
um funcionário da Prefeitura da 
Casa Pontifícia, ela desapareceu no 
Vaticano sem deixar vestígios no 

dia 22 de junho de 1983 aos 15 anos. Em 
junho de 2008, Sabrina Minardi, ex-namorada 
de Enrico De Pedis, chefe da gangue Banda 
della Magliana declarou que, segundo lhe 
dissera seu namorado, já assassinado a essa 
altura, Emanuela teria sido sequestrada, e em 
seguida, morta e jogada em um misturador 
de cimento em Torvaianica, por ordem 
do arcebispo Paul Marcinkus, diretor do 
Banco Ambrosiano, que queria enviar uma 
“mensagem para alguém acima deles”: o pai 

Marquês

P O R  A L E X  S O L N I K   |   I M A G E N S  i S T O C K  b y  G E T T Y  I M A G E S

Bacanais antes exclusivas da nobreza  
agora são acessíveis a qualquer um,  
ou a quase qualquer um

ao vivo e a cores
de Sade

AS MOÇAS APANHAVAM COM A BOCA  
AS CASTANHAS ESPALHADAS NO CHÃO  
DO PALÁCIO EPISCOPAL DO VATICANO

dela “terá visto documentos que não devia ter 
visto”, sendo necessário mantê-lo calado.  
Os mais desconfiados podem duvidar que 
um bandido tivesse relações com gente da 
alta cúpula da Igreja, mas é verdade, por 
mais inverossímil que pareça: a polícia 
italiana descobriu que De Pedis estava 
enterrado no Vaticano, mais precisamente 
na Basílica de Santo Apolinário, juntamente 
com papas e cardeais. Dias depois, 
veio a declaração mais estarrecedora: 
o padre Gabriele Amorth afirmou que 
Emanuela fora raptada por um membro da 
polícia do Vaticano para ser utilizada em 
orgias sexuais e, então, assassinada. É uma 



2222

história macabra que poderia fazer parte 
do enredo de “Os 120 dias de Sodoma”, em 
que quatro milionários devassos promovem 
a maior orgia de todos os tempos, com 
ingredientes de revirar o estômago, tais como 
a exigência de haver algumas virgens da idade 
dessa moça, sequestradas obrigatoriamente 
de lares da alta aristocracia, a respeito do que 
falaremos mais adiante. 
Não se sabe se os papéis que o pai de 
Emanuela não deveria ter visto tinham 
alguma coisa a ver com orgias ou com 
pedofilia. O silêncio em torno do caso foi 
brutal. A última vez em que o Vaticano tinha 
sido relacionado a orgias sexuais foi no 
pontificado de Alexandre VI (1492-1503).

50 PROSTITUTAS 
Custamos a crer na informação de que, 
algum dia, prostitutas tivessem tido acesso 
livre a locais frequentados por religiosos 
de alta estirpe, mas devemos ater-nos aos 
fatos: há documentos confiáveis segundo os 
quais, a 30 de outubro de 1501 foi realizada 
no Palácio Apostólico de Don Cesare Borgia, 
filho do Papa Alexandre VI uma bacanal que 
ficou conhecida para sempre como a Festa ou 
a Noite das Castanhas, na qual o papa e sua 
filha, Lucrécia Bórgia deram o ar de sua graça, 
tendo sido ao menos voyeurs, mas a crer por 
suas biografias, também participantes ativos.  
Uma narrativa minuciosa do banquete 
conspícuo é preservada em um diário 

A Ponte do Anjos,  
e a Basílica de São Pedro,  

em Roma

E S P E C I A L  L U X Ú R I A
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CASANOVA PERCORRIA 
TODAS AS NOITES  
OS BORDÉIS DE LONDRES 
PARA TRANSAR COM 
60 PROSTITUTAS

em latim intitulado Liber Notarum. 
Cinquenta prostitutas foram contratadas 
para o entretenimento dos convidados, todos 
eles homens de elevada estatura eclesiástica 
ou política. Depois do rega-bofe, que se 
constituiu em mais de 30 pratos diferentes das 
mais finas iguarias afrodisíacas importadas 
de todas as partes do mundo e de dúzias 
de garrafas de vinho e de vários tipos de 
aguardente, o ritual teve início.  
Desde logo as prostitutas livraram-se de suas 
roupas, que foram leiloadas a peso de ouro 
pelos já ébrios convivas em poucos instantes. 
Em seguida, criados despejaram no chão de 
mármore centenas de castanhas em toda a 
extensão do salão e colocaram nele também 
os candelabros, escurecendo o ambiente e 
jogando sombras sobre as paredes.  
As moças foram instadas a se deslocar 
engatinhando a fim de apanhar as castanhas 
com a boca, enquanto os convidados 
dispunham de seu corpo da forma que 
desejassem. Aquela que colhesse mais castanhas 
em menos tempo seria consagrada vencedora.  
Havia também uma competição destinada aos 
homens. Prêmios como gibões de seda, pares 
de sapatos, chapéus e outras peças caras de 
vestuário eram arrematadas pelos que fossem 
mais bem sucedidos com as prostitutas. Servos 
mediam o número de orgasmos de cada 
homem, para o papa admirar a virilidade e 
o machismo dos convidados por sua 
capacidade ejaculativa.  
A historiadora Barbara Tuchman relata em The 
March of Folly: O papa presidiu a um banquete 
oferecido por Cesare no Vaticano, famoso 
nos anais da pornografia como o Balé das 
Castanhas. Segundo o sóbrio registro feito 
por Burchard, cinquenta cortesãs dançaram 
após o jantar com os convidados, “a princípio 
vestidas, e, depois nuas”. Em seguida, os 
candelabros com velas acesas foram retirados 
das mesas e colocados no chão, espalhando-
se castanhas em torno, “as quais as cortesãs 
apanhavam, gatinhando de quatro em torno 

dos candelabros, enquanto o papa, Cesare e sua 
irmã Lucrécia assistiam. Seguiu-se a copulação 
entre os convidados e as cortesãs, com prêmios 
na forma de finas túnicas e mantos de seda 
oferecidos “àqueles que conseguiram realizar o 
ato mais vezes com as cortesãs.”

ORDEM DE AFRODITE 
Vinte e nove anos depois do desaparecimento 
de Emanuela Orlandi, surge na Europa, em 
dezembro de 2012 uma organização secreta 
que promove bacanais em castelos e outros 
serviços sexuais denominada Madame O que 
se apresenta como sucessora de uma certa 
Ordem de Afrodite: 
A Ordem dos Libertinos existe desde meados 
do século XVIII mas seu renascimento deu-
se em Veneza em outubro de 2005 e sua 
reconstituição em 12/12/12 por iniciativa de 

Vênus 
de Milo
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um grupo formado por 12 parceiros graças às 
descobertas de um deles, descendente direto 
de Giacomo Casanova que conseguiu reunir 
documentos inéditos a respeito do estilo de 
vida de sua nobre família de Veneza. Os 
manuscritos acerca da constituição da antiga 
Ordem de Afrodite estiveram desparecidos por 
séculos, até a era barroca. 
Nascido a 2 de Abril de 1725, filho de uma 
atriz de 17 anos de idade e provavelmente do 
nobre Michele Grimani, proprietário do Teatro 
de San Samuele, onde a sua mãe passou a 
atuar, Casanova foi educado para a vida 
eclesiástica. Uma aura mágica envolve toda a 
sua vida de debochado, libertino, colecionador 
de mulheres, escroque e conquistador 
empedernido que percorria os bordéis 
de Londres todas as noites para ter relações 
com mais de 60 meretrizes. Nos 28 volumes 
que compõem suas memórias, diz ter dormido 
com 1.220 mulheres ao longo da vida. 
A Ordem de Afrodite foi proscrita pela 
Inquisição. Era então necessário haver um 
lugar exclusivo, seguro e elitista para não 
perturbar o Sistema, coragem individual para 
garantir a liberdade de expressão, uma genuína 
liberdade de pensamento que furasse a barreira 

do dogmatismo durante séculos, prudência 
e discrição para continuar viva. A Ordem 
manteve seus ideais e realizou encontros por 
um longo tempo até chegar ao século XVIII e 
entrar em plano ascendente até hoje. 
O segredo é a alma desse negócio. Não se sabe 
quem são, exatamente, os 12 parceiros do 
Madame O, se é que são 12 e onde fica a sede 
do empreendimento, provavelmente na Itália, 
que tem tradição de bacanais desde os tempos 
antes de Cristo. O único contato é um site que 
tem um lado visível e outro invisível, com 
alguns trechos em português mal traduzido. 
Destina-se o primeiro a quem quer entrar no 
clube e que, se obedecer às rígidas exigências 
de ingresso poderá ter acesso a festas 
temáticas como essas, em locais aristocráticos, 
com nomes enigmáticos, tais como “Casanova 
e as nobres virgens de Veneza” e que estão no 
lado invisível do site: 

OS TÍMIDOS E OS ENVERGONHADOS, 
QUE SE NEGAVAM A ACOMPANHAR 
OS DEMAIS, ERAM SACRIFICADOS

Madame O 

Libertine Party
Lord Louis-Cyphres Rituals

2 & 3, November 2012 – Castle – Milano (Italy)

Madame O tem o prazer e a honra de convidá-lo para uma outra única e imperdível 

Madame O Libertine Party. Durante o misterioso fim de semana de Halloween, 

você será embalado por intrigante música, rituais místicos, estranhas e enigmáticas máscaras 

em uma atmosfera requintada e sensual. Madame O o levará de volta aos tempos libertinos 

do século XVIII quando o prazer era o objetivo mais importante. 

Você vai descobrir uma nova forma de viver suas atitudes libertinas. 

Traje: Black Tie Homens / Mulheres elegantes, com máscaras venezianas para ambos. 

Sexta-feira 2/11/2012: Pre-party

Sábado 3/11/2012: MAIN EVENT “Lord Louis-Cyphres Rituals”
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SEXO ILIMITADO DELIVERY 
Madame O também oferece o que chama de 
Libertine Private Concierge Services: “Nossa 
rede na Europa e nossas relações em todas 
as regiões do globo permitem-nos oferecer 
aos membros, sob o prisma libertino uma 
série de eventos exclusivos, feriados, serviços 
e facilidades na maioria das cidades nos 
quatro cantos do mundo. Nossa missão é ir 
além das expectativas dos nossos membros. 
Nós estamos convencidos de que o assunto 
qualidade é o mais importante e perseguimos 
sempre a perfeição. Oferecemos aos nossos 
membros serviços de “alta costura” e 
totalmente personalizados. Todos os serviços 
podem ser desfrutados na maioria das cidades 
em todo o mundo, desde que estejam de 
acordo com a legislação do país. Membros 
podem desfrutar dos serviços por uma noite 
ou um fim de semana ou uma inesquecível 
tarde libertina; às vezes eles solicitam eventos 
exclusivos com os mais heterodoxos serviços 
para realizar seus mais incríveis, excitantes, 
eróticos momentos íntimos.” 

Uma carteirinha de membro pode levar até 
três meses para ser concedida. Há uma série 
de critérios e de exigências, que vão desde a 
capacidade de preservar o sigilo total até a 
aparência física do candidato. Todos os dados 
fornecidos estão sujeitos a averiguações. A 
organização tem que se preservar e preservar 
a identidade de seus membros, seja por razões 
pessoais ou quaisquer outras. Desde logo, o 
nome do candidato a membro fica apenas nos 
registros de dados e ele passa a ganhar um 
pseudônimo, pelo qual será conhecido pelos 
demais membros que jamais, sob hipótese 
alguma saberão seu nome verdadeiro. É 
obrigatório usar máscara veneziana nas 
festas. Quem reservar ingresso a uma festa, 
mas não comparecer será proibido de entrar 
na próxima e se faltar a duas, é jubilado. 
A carteirinha é pessoal e intransferível, 
podendo ser cancelada a qualquer momento, 
sem que Madame O tenha de explicitar os 
motivos. Um dos pecados mais graves é 
revelar publicamente o que acontece numa 
“festa libertina”. Faz parte do regulamento 

Madame O 
Libertine Party
Dear Friends and Members,

You can find below the program for the next  4 MAIN INTERNATIONAL EUROPEAN EVENTS: 03.11.12 – MILANO (ITALY) – CASTLE
“LORD LOUIS-CYPHRES RITUALS” On Friday 2/11/2012: Pre-party in a glamourous “normal” Club in Milano city center02.02.13 – VENICE (ITALY) – Aristocratic Venetian Palace“CASANOVA AND THE NOBLE VENETIAN VERGINS”On Friday 01/02/13: Pre Party in a glamourous “normal” Club in VENICE23-24-25.05.13 ST.TROPEZ (FRANCE) – “L.U.X.U.R.Y. & LUST IN FRENCH RIVIERA”24-25-26-27.07.13 IBIZA (SPAIN) – “obseXXXed”

E S P E C I A L  L U X Ú R I A
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MARQUÊS DE SADE PROMOVEU 
ORGIAS COM A PARTICIPAÇÃO DA 
MULHER E DE EMPREGADAS

o comportamento sempre elegante, o que 
implica dizer que ninguém pode entrar na 
viagem sexual dos outros sem ser convidado, 
por exemplo. A casa também avisa não ser 
responsável pelo que possa acontecer aos 
convivas no decorrer do evento. 
 
BACANAIS ROMANAS 
Havia dois tipos de bacanais durante 
o Império Romano: as festas religiosas 
celebradas em época certa, em homenagem 
a Baco, que o mesmo deus celebrava 

perpetuamente, e as festas ou orgias do culto 
dionisíaco, famosas na história de Roma, em 
virtude da proibição com que as suspendeu o 
Senado, no ano 186 a.C. Um minucioso relato 
do historiador Tito Lívio e o texto do “Senatus 
Consultus de Bacchanalibus”, conservado 
numa prancha de bronze, permitem conhecer 
com exatidão a história das bacanais romanas 
e os motivos que determinam a rigorosa 
medida do Estado contra eles. O culto se 
celebrava durante a noite, admitindo-se 
homens e mulheres indistintamente, e essa 
promiscuidade, unida ao furor báquico deu 
origem a todos os excessos de libertinagem. 
Denúncias caluniosas, testamentos falsos, 
envenenamento, desaparecimento de homens 
e mulheres eram sempre o saldo das festas 
orgíacas. A orgia era em ambiente privativo 



2828

dos iniciados, e seus participantes tinham o 
dever de guardar segredo sobre as práticas a 
que se entregavam. 
O lugar da reunião era o bosque sagrado 
de Simila, perto de Roma. Os homens, 
possuídos de delírio, profetizavam, entre 
fanáticas contorções. As mulheres, vestidas 
de bacantes, com os cabelos soltos, lançavam 
tochas ardentes no Tibre. O mais alto grau 
da perfeição báquica era não considerar 

NÃO SE PERMITIA MAIS 
NENHUMA BACANAL COM 
MAIS DE CINCO PESSOAS; DOIS 
HOMENS E TRÊS MULHERES

nada vedado pela moral. Os tímidos e 
os envergonhados, que se negavam a 
acompanhar os demais, eram sacrificados. 
O número de iniciados era tão considerável 
que constituía um segundo povo, figurando 
entre eles mulheres e homens da mais alta 
sociedade. Em certa época, os iniciados 
passaram a exigir a idade mínima de vinte 
anos para os novos sócios. 
As bacanais foram proibidas, sob as mais 
severas penalidades, como atentatórias à 
segurança do Estado. Figuravam entre as penas 
cominadas, a pena capital, sendo interditadas 
as festas não apenas em Roma, mas também 
em toda a Itália. Todas as províncias foram 
proibidas de celebrar bacanais. Mas a decisão 
não era drástica: quem quisesse promover 

E S P E C I A L  L U X Ú R I A
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uma bacanal, tinha que ir a Roma, fazer 
uma declaração prévia ao pretor da cidade e 
aguardar a permissão do Senado, que devia ser 
dada em sessão com a presença de pelo menos 
100 senadores. Além disso, não se permitia 
mais nenhuma bacanal com mais de cinco 
pessoas; dois homens e três mulheres. 
Mas apesar de todas essas providências 
oficiais de repressão, os devotos continuavam 
celebrando os ritos de Baco em bacanais mais 
ou menos clandestinas. E era tão grande o 
número de adeptos dessas orgias religiosas, 
que, no ano de 184 (a.C.), em Tarento, e em 
181, na Apúlia, o povo promoveu uma rebelião 
para restaurar o direito de celebrar as bacanais. 
As bacantes eram senhoras da melhor origem 
patrícia, escolhidas entre as de mais ilibada 
reputação, pois as práticas da orgia religiosas 
constituíam não uma imoralidade, mas um ato 
de comunhão com a divindade. 

SADISMO NO CASTELO 
O célebre Marquês de Sade foi um 
continuador das bacanais romanas na vida 

real e na literatura. Promoveu orgias em seu 
castelo com a participação da mulher e de 
empregadas, foi acusado pela morte de uma 
prostituta à qual ofereceu um afrodisíaco, 
dentre outros eventos picantes, um dos 
quais a sua paixão explícita pela irmã da 
sua mulher. Preso na Bastilha à época da 
Revolução Francesa, por pressão de sua sogra, 
inconformada pela notícia de seu caso com 
a sua outra filha, Sade escreveu um livro 
monumental em que narra, dia a dia, a maior 
orgia de todos os tempos. 
Segundo a lenda, ele o terminou em 37 dias, 
o que considero um absoluto exagero. A 
versão original foi perdida durante a queda da 
Bastilha, tendo restado apenas alguns dos 120 
dias originais. São suficientes, no entanto, para 
consagrá-lo como um dos grandes escritores 
de todos os tempos, tal é a profundidade 
e qualidade literária na descrição de cenas 
escabrosas, chulas e até nojentas, às quais não 
renunciou, sob pena de não revelar por inteiro 
o caráter dos quatro vilões que promovem a 
maratona de sexo inimaginável que desenha 
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com a maestria de um grande pintor. 
Os preparativos consomem mais de um ano, 
período em que os promotores, um dos quais 
é um bispo, enviam agentes aos quatro cantos 
da Europa à procura de “carne” para a sua 
bacanal. Não se trata de convidar nem de 

contratar. Os canalhas – assim Sade os descreve 
– exigem que lhes sejam trazidas, dentre outros 
personagens, virgens da idade de Emanuela 
Orlandi, a menina que sumiu no Vaticano, 
obrigatoriamente sequestradas de seus lares, 
raptadas em circunstâncias traumáticas. 
Depois que todas as pessoas capturadas para 
servir a seus caprichos sexuais são escolhidas, 
partem todos para o Castelo de Silling, onde, 
assim que entram, as pontes são quebradas. 
Isolados do mundo, ninguém entra, ninguém 
sai, eles comandam um festival de aberrações 
que deram origem ao termo sadismo, doença 
dos que só conseguem alcançar o orgasmo com 
o sofrimento de seu semelhante. 
Quatro prostitutas relatam suas experiências 
para serem replicadas pelos quatro libertinos. 
Uma delas relata em minúcias suas relações 
abjetas com vários clientes, dentre os quais 
muitos padres, no prostíbulo no qual ingressou 
aos sete anos. •

E S P E C I A L  L U X Ú R I A

...ELES COMANDAM UM FESTIVAL  
DE ABERRAÇÕES QUE DERAM  
ORIGEM AO TERMO SADISMO...
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Assim como Noel Rosa, o sacana 
do Luiz Tripolli nasceu e se criou 
em Vila Isabel. Assim como 
Noel, ele só queria mostrar que 

fotografava também. Mas ele fotografava 
tão bem, principalmente mulheres, das quais 
gostava tanto, que voou até São Paulo. E não 
estranhou porque lá também ele escutava o 
apito da fábrica de tecidos. Não vou contar 
aqui toda a sua história porque é muito 
comprida, ele tem a mesma idade que eu, 
somos xarás de ano de nascimento. O que eu 
quero dizer é que esse fotógrafo único nasceu 
para agradar aos homens e às mulheres. Ele 
agrada as mulheres porque ninguém consegue 
como ele traduzir toda a beleza delas nas suas 
fotos publicadas nas revistas mais gostosas 
e poderosas do Brasil. Ele agrada os homens 

P O R  A L E X  S O L N I K   |   I M A G E N S  D I V U L G A Ç Ã O

Luiz Tripolli rides again
no CaféTem Photo

E S P E C I A L  L U X Ú R I A
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porque dá-lhes a oportunidade de ver essas 
mulheres muito de perto, quase ao seu lado, 
tomando uma champanhe.  
Mas, olha, para agradar ainda mais os 
homens e as mulheres, ele um dia convidou 
seus amigos da publicidade e propôs um 
negócio. Eram nove, se não me engano, todos 
publicitários de sucesso. Reuniu os caras e 
propôs: “Já que praticamente toda noite nós 
saímos para beber num bar de alguém, por 
que não abrimos o nosso próprio?” E assim 
fizeram. Cotizaram-se, a cota de cada sócio 
lhe dava o direito a um armário com uma 
garrafa de scotch e assim foram levando a 
vida. No vai da valsa, como sempre acontece, 
atrás dos homens vieram mulheres, e dentre 
essas mulheres algumas eram profissionais e 
outras não. Os amigos não gostaram daquilo. 
Não que alguém ali, a começar por Tripolli, 
tivesse algum preconceito contra prostitutas. 
Ele começara a vida de fotógrafo, aos 14 anos, 
clicando as meretrizes da Lapa. Mas o bar 
não tinha sido criado para aquilo. Venderam-
no para se livrar do abacaxi. Passaram-se os 
anos e eis que no mês passado Tripolli monta 
um novo bar, para mais uma vez agradar os 
homens e as mulheres. Nas paredes colocou 
mais de 100 fotos de seus nus maravilhosos, o 

que já vale uma visita ao ambiente mais cool de 
São Paulo. Nem dá mais para chamar o Tripolli 
só de fotógrafo desde que entrou no clube dos 
mais premiados diretores de filmes publicitários 
do Brasil. Não precisava nem detalhar o que o 
seu Café dos Prazeres serve porque o nome Café 
dos Prazeres fala por si só. E tem mais: levando-
se em conta que tudo, tudo, tudo do Café dos 
Prazeres tem a mão do Tripolli, tudo é de bom 
gosto, da decoração à gastronomia, aos shows, à 
iluminação. O Tripolli não quer abafar ninguém... 
só quer mostrar que tem um bar também. •

CAFÉ DOS PRAZERES 
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1101  
Cerqueira Cesar – São Paulo/SP  
[11] 2649 3879 
www.cafedosprazeres.com.br

Luiz Tripolli rides again
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“Sou um homem relativamente exótico. Tenho 62 anos 
de idade e carrego no meio das pernas o pau mais 

usado do Brasil. Transei com mais de 2.500 Mulheres. 
O Bahamas tem uma média de 100, 120 e até 150 
mulheres por dia. Quantos homens têm um paraíso 
como esse? Eu criei esse mundo em volta de mim.”
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“Moçada voltei, eu Maroni agora estou com a 
corda toda após longo e tenebroso inverno de 
angústia e sofrimento, depressões, até pensa-
mento em suicídio durante sete anos, isso tudo 
tendo sido gerado por hipocrisia, mas principal-
mente por perseguição politica pessoal.”  
Oscar Maroni não perde uma oportunidade de 
se comparar a Larry Flint, o fundador da revista 
Hustler, processado várias vezes por pornografia 
nos Estados Unidos. 
“Voltei, felizmente o lado saudável da justi-
ça nos deu ganho de causa, fui absolvido no 
inciso III que significa ‘o fato não caracteriza 
crime’, essa decisão foi dada por desembargado-
res do Tribunal de Justiça de São Paulo, homens 
que representam a elite jurídica, e que analisa-
ram exaustivamente os 140 volumes do proces-
so no total de quase 56.000 páginas e decidiram 
que a forma como eu trabalho a minha empresa 
Bahamas Hotel Cube é lícita.” 

O pornógrafo

P O R  A L E X  S O L N I K   |   I M A G E N S  A G Ê N C I A  E S T A D O

Ele já se comparou a Larry Flint, Steve Jobs e até  
Jesus Cristo, mas nunca deixou de ser Oscar Maroni

do Brasil
número 1

Eu estava tentando descobrir quem ou que figu-
ra o Maroni, que conheço há anos, me lembra. 
Pensei em algum senador romano de tragédia 
grega, mas bem debochado. Mas, pensando bem, 
ele se parece mais com Fantomas, um granda-
lhão da luta-livre dos anos 1960. 
“Obviamente o Bahamas é um local onde nin-
guém dorme, mas isso porque as mulheres que 
ali frequentam são sensuais e lindas, o Baha-
mas é um hotel, sim, frequentado por homens, 
mulheres e casais liberais. Cobramos 231 reais 
de hospedagem que poderá ser consumido 100 
reais no bar, no restaurante ou em uma hora 
de suíte. Se houver alguma coisa a mais entre o 
homem e a mulher isso é diretamente com eles, 
pois o Bahamas não tem envolvimento no que 
ocorre entre os hóspedes. As mulheres pagam 
33 reais para entrar, se elas transam ou não é 
um direito delas. Algumas vem para dançar, 
namorar, acontece troca de casais e outras 

“ENQUANTO VOCÊ ALMOÇA,  
ELA PODE TE ESTIMULAR EMBAIXO  
DA MESA, QUER?”
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sutilezas, dando vazão às fantasias sexuais entre 
pessoas adultas. Temos também o balneário com 
todos os acessórios necessários. As mulheres que 
aqui frequentam também fazem sauna seca ou 
a vapor, tomam banho junto com os clientes 
nas duchas, podem até dar uma aquecida nos 
motores, mas pegar fogo somete nas suítes; 
Você observa nas dependências do Bahamas que 
é um ambiente bem ousado e sensual, mas dis-
creto, as mulheres que aqui frequentam podem 
usar biquíni, pois aqui temos piscinas, caso não 
queiram fazer sauna nuas que aqui é permitido. 
As mais exibicionistas usam  lingerie france-
sas Fruit de La Passion, muito sensuais.  
Temos uma pista de dança com pole dan-
ce com efeito de luz e fumaça especial, é fas-
cinante ver como essas mulheres desenvolvem 
o seu lado exibicionista na pista de dança e ao 
som de música eletrônica.”

ALMOÇO COM AS ESTRELAS 
Uma vez eu visitei o Bahamas ciceroneado pelo 
próprio Maroni. Eram o que? Uma da tarde, por 
ai, atravessamos o salão para chegar ao restau-
rante. Ele estava, então, me convidando para 
dirigir a Hustler, a revista do Larry Flint, cujos 
direitos de publicação no Brasil ele comprara. 
Me conduzia com visível orgulho, mostrava as 
duas ou três moças, até perguntou se eu não 
gostaria de me servir de alguma. “Enquanto 
você almoça ela pode te estimular embaixo da 

mesa, quer?” Mal sabia ele que nunca fui com 
a cara dos puteiros. Ele que me desculpe, mas o 
Bahamas é uma espécie de puteiro, a diferença 
com a Casa da Eny, de Bauru é que as meni-
nas dela eram contratadas e as do Maroni são 
profissionais liberais. E bota liberal nisso. Nunca 
gostei do ambiente, da decoração, do cheiro, de 
nada. Se ele quer vender o Bahamas como uma 
coisa luxuosa e exclusiva, tudo bem, é problema 
dele e de quem frequenta, mas o que se revela à 
luz do sol são as manchas nos sofás, os móveis 
descascados, as mulheres mal ajambradas. Ele 
estava convicto de que, como a maioria dos ho-
mens normais eu ficaria deslumbrado com tudo 
aquilo e cairia matando, mas aquilo não tem 
nada de excitante do meu ponto de vista, por 
isso fomos diretamente à mesa de almoço onde 
a equipe da revista se reuniria pela primeira vez.

UM ATEU QUE ADMIRA JESUS 
Contam uma história singular acerca de um 
publicitário egocêntrico. Fora jantar com uma 
admiradora, na qual tinha total interesse. 

“MESMO EU SENDO 99% ATEU 
CONSIDERO JESUS CRISTO  
UM DOS CARAS MAIS GENIAIS  
DA HUMANIDADE”
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Depois de passar quase a noite toda falando de 
si mesmo, ele disse à moça: “Eu não aguento 
mais falar de mim, agora chegou a sua vez de 
falar... de mim.” Fenômeno parecido ocorre com 
Maroni, cujo assunto preferido é, quase sempre, 
ele próprio:  
“Circulando pelo Bahamas, ontem, eu estava 
olhando tudo isso na madrugada: já haviam 
passado pelo Bahamas 130 mulheres e  dezenas 
de  homens, todos felizes e sorridentes, seres 
humanos em paz com a vida. Fiquei muito 
orgulhoso e pensativo: por que uns param 
enquanto outros continuam? Se eu não tivesse 
tido a persistência de continuar brigando pelos 
meus direitos nestes últimos sete anos, tivesse 
me entregue  ao desânimo e ao pessimismo e 
deixado me influenciar pelas perseguições que 
fizeram comigo não estaria hoje tão reali-
zado e feliz como me encontro. Por que uns 
param enquanto outros continuam? Steves 

Jobs aperfeiçoou o celular, a comunicação 
na internet  que hoje  nós é tão importante e 
conseguiu fazer da Apple a maior empresa do 
mundo; no filme ‘O lobo de Wall Street’ o ator 
Leonardo Dicaprio interpreta um empresário da 
Bolsa de Valores de Nova York que começou 
do nada e com sua persistência  se tornou um 
dos grandes  milionários do mundo; Martin 
Luther King, negro, com a persistência de fazer 
um mundo melhor e usando da frase famosa 
no seu discurso que dizia ‘Eu tenho um sonho, 
fazer um mundo mais justo aonde as pessoas 
podem se tornar mais felizes’ fez com que os 
negros fossem menos discriminados nos Estados 
Unidos. E eu pergunto: quem é hoje o ho-
mem mais importante da humanidade? Barack 
Obama! Sim, o presidente dos Estados Unidos, 
reeleito pela sociedade americana é um negro, a 
persistência de Luther King em brigar pelo que 
acredita não teria influenciado a eleição de um 
negro à presidência da república? Deixei Jesus 
Cristo para o final, pois mesmo eu sendo 99% 

ateu considero Jesus Cristo um dos caras mais 
geniais da humanidade: de uma forma simples, 
sem grandes elucubrações religiosas ou bíbli-
cas, este homem pregava o que eu considero 
mais importante na inter-relação entre os seres 
humanos - mesmo na cruz não desistiu do seus 
ideais, continuou com seus objetivos pregando o 
amor ao próximo. Eu não sou nada diante destes 
grandes homens da humanidade, mas considero 
que continuar enquanto alguns param é que faz 
a diferença entre os seres humanos.”

O MÉDICO E O MONSTRO 
O Oscar Maroni conhecido através da mídia não 
tem nada a ver com o Maroni real, que eu co-
nheci. A primeira diferença é que nas entrevistas 
ele sempre faz questão de ostentar luxo e poder, 
mas na hora do vamos ver não é nada disso. 
Embora tivesse o plano megalomaníaco de se 
tornar o Larry Flint brasileiro ele queria fazer a 

Hustler brasileira com o máximo de economia, 
a começar pelo meu salário e pelo cachê das 
modelos. Talvez ele pensasse que eu aceitaria 
compensar minha baixa remuneração com a 
permuta da casa.  
Foi o que me comunicou durante a reunião de 
pauta mais insólita de que eu já tinha partici-
pado, realizada numa salinha modesta que ele 
pretendia chamar de redação, numa casa térrea 
ao lado do Bahamas. Além dos jornalistas ele 
convidara seu pai, sua mulher (ou ex-mulher, 
não sei) e um filho de uns 14 anos. 
Logo ao entrar notei que ele não era como todos 
nós. Entrou e bateu a porta violentamente atrás 
de si. Para nos acordar, informou, encarando-
-nos como um cientista aloprado. Aboletou-se 
na cadeira e diante dos jornalistas e de seus 
familiares iniciou a reunião com uma frase que 
repetiria várias vezes durante os poucos dias 
em que trabalhei com ele: “Toda mulher gosta 
de um pau duro e todo homem gosta de uma 
xoxota molhadinha.” •

“SOU UM HOMEM RELATIVAMENTE EXÓTICO. TENHO 62 ANOS E 
CARREGO NO MEIO DAS PERNAS O PAU MAIS USADO DO BRASIL. 
TRANSEI COM MAIS DE 2.500 MULHERES. O BAHAMAS TEM UMA 
MÉDIA DE 100, 120 E ATÉ 150 MULHERES POR DIA. QUANTOS 
HOMENS TÊM UM PARAÍSO COMO ESSE? EU CRIEI ESSE MUNDO  
EM VOLTA DE MIM.”
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Bastidores da

P O R  A L E X  S O L N I K   |   I M A G E N S  A G Ê N C I A  E S T A D O  E  D I V U L G A Ç Ã O

Nicole Puzzi revela:  
“Eu peguei no pau do Tarcísio Meira”

PORNOLÂNDIA

No programa ‘Pornolândia’, nova atração do Canal Brasil, a atriz Nicole Puzzi vai 
contar algumas histórias picantes de sua bem sucedida carreira no cinema, com mais 
de 20 filmes campeões de bilheteria, tais como ‘Prisioneiras do Sexo’, ‘Ariella’, ‘Eu’ 
e ‘Gabriela’, nos quais contracenou com galãs como Marcelo Mastroiani e Tarcísio 

Meira, e viveu momentos inesquecíveis e rigorosamente proibidos para menores de 18 anos.

Me invejem todos aqueles que a viram num 
filme ou numa foto: eu passei muitas tardes e 
também muitas noites a sós com Nicole Puzzi 
na cozinha da minha casa da rua Apiacás, em 
Perdizes, São Paulo, vizinha ao apartamen-

to dela nos anos 1990, quando meu filho e 
a filha dela estudavam na mesma classe. Eu 
jornalista, ela atriz com muitas histórias para 
contar, nos divertíamos gravando interminá-
veis conversas nas quais ela revelou cenas e 
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“ACHO QUE SOU A ÚNICA MULHER  
QUE ENTROU NA SUA GARÇONNIÈRE  
E VOCÊ NÃO COMEU!”

diálogos que não estavam nos scripts dos seus 
filmes, pois o assunto sexo não rolava apenas 
nas filmagens, mas, e sobretudo, nos bastidores, 
como essas a seguir. 

BISCUIT ESTRAGADO 
“Eu, Tarcísio Meira e Monique Lafond fil-
mávamos sempre juntos em ‘Eu’, estávamos 
sempre juntos durante as filmagens, hospe-
dados na casa de Ivo Noal, em Ilhabela (SP). 
Uma casa belíssima, porém mal assombrada, 
na minha opinião. Eu tive muitos pesadelos 
ali. Mas era uma casa belíssima. À noite, 
durante o jantar, as brincadeiras com o Wal-
ter Hugo Khoury, diretor do filme, rolavam 
solto. O Tarcísio é muito engraçado. Quando 
a Bia Seidl chegou pra filmar e o Khoury 
passou a dar mais atenção a ela, “carne nova 
no pedaço”, eu comecei a pegar no pé dele, 
tirando sarro, é claro: “Não adianta, Khoury, 

você ainda volta pra mim.” Ela 
tinha o lugarzinho especial pra 
ela sentar etc etc, mas o que me 
deixou mais “inconformada” 
foi o apelido que ele pôs nela: 
“biscuit dos deuses”. Pra quê?! 
Eu subi nas tamancas! Inventei 
tanto apelido pra esse biscuit! 
De “biscuit estragado” pra baixo! 
Claro que eu não tinha nada 
contra a Bia, era só pra aporri-
nhar o coitado do Khoury. Num 
desses jantares memoráveis 
ele relembrou as filmagens de 
‘Prisioneira do Sexo’ que fiz com 
ele. Eu provoquei: “Acho que 
sou a única mulher que entrou 
na sua garçonnière e você não 
comeu!” “Não, mas eu te levei lá 
só pra fotografar” ele explicou. 
“Sei, sei” retruquei fazendo cara 

de reprovação. Essas brincadeiras repetiam-
-se com certa frequência. Certa vez o Khoury 
resolveu se autopromover: “Você não sabe o 
que está perdendo, eu sou um trator na cama! 
Eu sou um trator!” “Trator quebrado, aquele 
trator velho, a diesel, que não funciona.” “Eu 
sou um trator, passo por cima de você, te 

esmago toda. Eu sou um trator sexual!” “Nem 
arado você é” eu devolvi. Então ele inventou 
que era tão retumbante, tão fantástico que 
se eu saísse com ele eu cairia morta, esten-
dida no chão e ele iria ao banheiro, tomaria 
um banho e sairia dali como um César com 
a toalha jogada nas costas. “E o dito cujo 
na perna” provoquei. E ele: “Não, eu jogaria 
a toalha em cima dele e ele seria o mastro 
sustentando a toalha.” Sempre que eu me 
encontrava com ele eu brincava: “E aí, tá 
levantando a toalha ainda?” 

SUICÍDIO DE ARAQUE 
“No hotel em que a equipe ficou hospedou-se 
também um rapaz com quem eu já tinha traba-
lhado em comícios. Ele organizava os comícios 
das diretas. Um dia, como eu o conhecia, pois 
tínhamos subido em muitos palanques juntos, eu 
fui ao quarto dele. Mas não rolou nada, mesmo 
porque aquele era um dia santo pra mim, eu 
tinha falado com meu grande amor por telefo-
ne. Nesses dias em me fechava para os outros. 
Quando saio do quarto pego em flagrante o 
Khoury e o Tarcísio me espionando. “Essa foi 
rapidinha, hein!” disse o Khoury com aquele 
sorriso maroto. Não adiantou, é claro, eu negar 
tudo, o que era verdade,  Khoury e Tarcísio 
passaram a me atormentar, principalmente de-
pois de uma cena aparentemente banal. No dia 
seguinte, Khoury viu o meu amigo das diretas 
entrar n’água e imediatamente fez um carnaval: 
“Tarcísio, vem cá, a gente tem que impedir um 
suicídio. Olha lá. O rapaz que veio de São Paulo 
só por comer a Nicole e pra quem ela não deu 
entrou no mar tentando se matar!”

LOUCAS POR ELE 
“As garçonetes do restaurante em que a 
equipe almoçava e jantava eram loucas pelo 
Tarcísio. Faziam de tudo para ficarem o mais 
próximo possível dele, roçavam nele sem 
querer querendo, jogavam-se no colo dele 
praticamente e ele mantinha aquela classe, 
de quase um lord inglês. Eu e Monique Evans 
resolvemos aprontar pra cima delas. Começa-
mos a agarrá-lo literalmente e a falar bem alto 
para que elas pudessem ouvir uns absurdos, 
tais como: “Tarcísio, hoje sou eu ou a Moni-
que? Decida, porque assim não dá. Uma noite 
você dorme com ela, outra noite você dorme 
comigo.”   E ela: “Ah, Nicole, vamos dormir 
os três juntos. Foi tão bom anteontem quando 

Nicole Puzzi em 
ensaio  
para book



4040

Cenas do filme ‘Eu’, com Nicole,  
Tarcisio Meira e Monique Lafond

dormimos os três juntos!”. Ele queria mor-
rer, mandava parar falando entre dentes, 
mas isso só fazia com que a gente pisasse 
mais no acelerador. Colocamos a Monique 
Lafond no deboche. “Monique, por que 
você não dorme com a gente? É tão bom!” 
“Ah, dormi aquele dia e não gostei. Vocês 
são muito loucos, não consigo acompanhar 
a loucura de vocês!” E então saímos do res-
taurante as três agarradas no Tarcísio. Deu 
pra ver a cara perplexa das garçonetes que 
não estavam entendendo nada.’ 
 

BAIXA TESÃO 
“O cronograma indicava para aquele dia a 
filmagem de uma cena em que eu, Tarcísio e 
Monique tínhamos uma relação muito quente 
na cama, com muitos abraços, muitos beijos, 
muito agarra-agarra, nós duas de lingerie e o 
Tarcísio de cueca. Tarcísio estava preocupa-
do: tinha medo de ficar excitado demais com 
aquilo e não aguentar e fazer um papelão na 
frente de todo mundo. Khoury me chamou de 
lado, pois conhecia a minha fama de resol-
ver problemas como aquele. Durante uma 
outra filmagem, no litoral paulista, alguns 
anos antes, aconteceu um fato que eu jamais 
vou esquecer. Era uma tomada em que um 
pescador fazia amor, na praia, com Iemanjá, 
uma fantasia do meu personagem. Tanto o 
pescador como a Iemanjá eram negros; ela, 
deslumbrante, sensualíssima. Os dois estavam 
nus e o frio era de arrepiar. Todo mundo 
queria rodar a cena depressa só que não 
dava, por causa do ator. Ele não conseguia 
fazer a cena direito. Toda vez que encostava 
na atriz ficava excitado e o diretor cortava. 
O ator se desculpava: “Escapou, escapou... 
entrou sem querer.” O assistente de direção 
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Cena do filme ‘Damas do Prazer’,  
de Antonio Meliande, em 1978

dizia: “Entra no mar gelado que isso pas-
sa.” Ele entrava no mar, voltava e o diretor 
perguntava: “E aí, tudo bem agora?” “Tudo 
bem.” “Baixou?” “Baixou.” “Então vamos 
filmar!” Quando o diretor dava o câmera, 
ação o ator se excitava de novo e a atriz 
se queixava: “Porra, entrou, isso não é um 
filme pornô!” O diretor soltava bronca: “Você 
não pode fazer uma coisa dessas! Tem que 
respeitar a atriz! Tremenda falta de respeito!” 
Depois de vários insucessos, o diretor veio 
falar comigo: “Você precisa ajudar a gente, 
vai lá e resolve com o cara.” Eu não sabia 
direito o que deveria fazer, mas na hora 
improvisei. “Olha aqui, seu filho da puta!” eu 
gritei com o ator “se essa merda subir mais 
uma vez eu acabo com você, hein! Você vai 
ter que se ver comigo! Abaixa já essa porra!” 
E não é que funcionou? Tendo em vista esse 
retrospecto, fui convocada pelo Khoury: 
“Olha, o Tarcisão (ele chamava o Tarcísio de 

Tarcisão) tem um problema, está preocupado, 
acha que não vai conseguir, pediu pra adiar 
a filmagem, mas eu tenho que filmar hoje, vê 
o que você pode fazer.” Eu reagi com a maior 
naturalidade: “Ah, com o Tarcisão não tem 
problema, chama ele aqui. Vamos filmar!” 
Tarcísio veio de pegnoir, a expressão tensa e 
sentou na cama para ouvir as instruções do 
Khoury. De repente, eu entrei em ação. Abri 
o pegnoir dele sem pedir licença, apalpei seu 
instrumento e falei bem alto: “Gente, eu vou 
contar pra todo mundo que eu peguei no pau 
do Tarcísio Meira! Meninas, eu vi. Eu peguei! 
Eu senti!” Ele ficou atônito, branco, verde, 
amarelo, azul e completamente murcho, 
enquanto toda a equipe se esbaldava de rir. 
Filmamos a cena sem nenhum problema.” 
Talvez alguém queira saber se rolou alguma 
coisa nas minhas tertúlias com Nicole. Cla-
ro, como qualquer homem mais ou menos 
normal, toda vez que ela ia lá em casa eu 

achava que ela estava afim de 
mim. Mas não estava, não. Bem 
que eu tentei. Mas não funcio-
nou. Somos amigos até hoje. 
Apenas amigos. •

“OLHA AQUI, SEU FILHO DA PUTA!  
SE ESSA MERDA SUBIR MAIS UMA VEZ 
EU ACABO COM VOCÊ, HEIN!”
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Bacanal não é coisa só de homem, como pensam alguns. Aliás, as primei-
ras bacanais romanas, nos anos 300 a.C. eram exclusivamente femininas, 
somente mais tarde os homens foram convidados. Por isso não é estranho 
constatar que não há um rei das orgias na Europa e sim uma rainha. Menos 

estranho é o fato de que a inglesa Emma Sayle, no fulgor dos 36 anos fala aberta-
mente a respeito do seu negócio – a Killing Kittens ou seja Matando Gatinhos – ten-
do virado figurinha fácil nos tabloides ingleses, principalmente depois que uma ami-
ga sua chamada Kate entrou para a Família Real inglesa ao se casar com o Príncipe 

Matando
P O R  A L E X  S O L N I K   |   I M A G E N S  D I V U L G A Ç Ã O

Um deputado chegou à festa conduzido  
pela coleira por uma linda mulher

Gatinhos

E S P E C I A L  L U X Ú R I A
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UM CLIENTE PEDIU
PARA SUA AMADA SER
SEQUESTRADA

William, o segundo na linha de sucessão depois 
do pai, o Príncipe Charles. Depois de estuda-
rem no mesmo colégio, elas reataram amizade 
em 2007, quando Kate Middleton e William 
deram um tempo em seu noivado e ela, para 
se recuperar do trauma resolveu ingressar num 
outro empreendimento de Emma, chamado The 
Sisterhood. A essa altura, Emma, filha de um 
diplomata inglês já tinha criado sua empresa de 
bacanais, que é de 2005. Na verdade, o negócio 
dela não se limita a organizar bacanais – sim, as 
bacanais são organizadas, ao contrário do que se 
propala - anunciadas em seu site numa quanti-
dade e variedade relevantes (há até uma bacanal 
exclusiva para mulheres).  
Trata-se de um clube, cujos 40 mil membros 
declarados pagam mensalmente para ter acesso 
às festas e outras atrações, também remunera-
das, é claro, dentre as quais serviços delivery ou 
on demand bastante bizarros. O cliente sempre 
tem razão, pede o que deseja e Emma cumpre. 
Atualmente está empenhada em selecionar 
sósias de Lady Di para um homem que quer ser 
salvo por ela enquanto é assaltado durante uma 
relação sexual – e depois dormir com Lady Di, 
of course. Já houve mulheres que pediram para 
viver cenas de estupro e um jovem apaixonado 
que encomendou o “sequestro” de sua amada 
que ele resgataria do cativeiro. É um mundo, diz 
Emma, em que nada mais a surpreende.  
Há tipos esquisitos nas festas de sexo, tais 
como um seríssimo juiz cuja tara é ser chama-
do de “general” enquanto espanca mulheres. 
(Encontrar mulheres dispostas a isso é missão 
para Emma.) Um deputado trabalhista certa vez 
chegou à festa só de calças e conduzido como 
se fosse cachorro, pela coleira, por uma linda 
mulher. Um artista tentou entrar com andrajos 
de mendigo; foi barrado na porta, pois o traje 
exi gido para homens é black tie. O grande 
diferencial da Killing Kittens em relação a outras 
empresas do ramo – sabe-se lá quantas existem, 
pois atuam geralmente de forma camuflada – é 
que a regra número um é: “os homens só podem 
fazer o que a mulher deixar” – elas é quem 
mandam, tanto no decurso da festa quanto na 
administração que é tocada somente por mulhe-

res. “Nós somos um time de mulheres e podemos 
planejar o evento sem nos envolver emocio-
nalmente, enquanto os rapazes só pensam em 
colocar seus instrumentos pra fora.” 
Ela costuma dizer que quando homens coman-
dam empresas do setor de sexo a pegada fica 
mais agressiva e à base de testosterona. Ela 
montou seu negócio depois de participar de um 
casamento de milionários em Ibiza, que termi-
nou com uma bacanal. Foi também onde teve 
a ideia para o nome. Um dos participantes lhe 
disse: “Matamos um montão de gatinhos ontem” 
referindo-se a um provérbio popular segundo o 
qual quando alguém se masturba Deus mata um 
animalzinho no Céu. •

HOMENS SÓ PODEM 
FAZER O QUE A
MULHER DEIXAR



4444

E S P E C I A L  L U X Ú R I A



4545

Pode ter uma mulher muito parecida 
com a Fernanda Young, mas igual a 
ela garanto que não tem. Pode ter outra 
mulher com seu rosto angelical, sua 

linda boca, seu corpo encantador. Pode ter outra 
que escreva textos cômicos que fizeram o Brasil 
morrer de rir, como “Os Normais”. Pode ter outra 
apresentadora tão engraçada e instigante como 
ela foi no programa “Irritando Fernanda Young” 
também criado por ela. Pode ter outra escritora 
de texto tão preciso e envolvente. Pode ter saído 
outra tão imponente quanto ela na Playboy, 
publicação especializada em transformar pelos 

FERNANDA

P O R  A L E X  S O L N I K   |   I M A G E N S  A G Ê N C I A  E S T A D O  E  D I V U L G A Ç Ã O

EU SOU LOUCA
POR PAU!
YOUNG

“
”

NÃO GOSTAR DE PAU É UMA DAS 
COISAS MAIS ESTRANHAS QUE 
UMA MULHER PODE FAZER!

púbicos em pelos públicos. Pode ter outra atriz 
engraçada como ela em “Surtadas na yoga” 
seriado da GNT que também escreveu. Mas outra 
mulher que seja tudo isso ao mesmo tempo – 
linda, simpática, escultural, bem humorada, 
ótima roteirista de seriado, ótima escritora, ótima 
apresentadora, ótima atriz e ótima capa da Play-
boy – acho difícil. Só mesmo Fernanda Young. 
Também não conheço nenhuma outra mulher 
que tenha tido a ideia e a coragem de escrever 
um livro chamado “O Pau” e ainda por cima fa-
lar a respeito dos dois – o livro e o pau – de uma 
forma tão franca como se lê a seguir.
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REJEITAR O PAU É DE  
UMA ESTUPIDEZ QUE EU 
NÃO POSSO COMETER!

Por que você resolveu escrever um livro chamado 
‘O Pau’? 
Eu estava escrevendo um livro chato com 
que, talvez eu satisfizesse todas as exigências 
de um leitor acadêmico, do tal do resenhista 
da Bravo, que não se dá ao luxo de colocar 
meu livro entre os lançamentos do mês, mas, 
entretanto, o texto estava enfadonho. Em dado 
momento eu falei: cara, eu acabei de fazer a 
Playboy, por que é que eu estou fazendo isso 
aqui? É incongruente. O ensaio para a Playboy 
me deu muito ânimo e muito entusiasmo pra 
escrever ‘O Pau’. E aí eu percebi que a obra 
de arte não se localiza mais no objeto, ela é o 
raciocínio no momento em que o artista teve 
a idéia e tudo o que isso envolve. A Playboy 
não é só a Playboy, a Playboy é a Playboy e 
o que a Playboy fez para que eu escrevesse 
‘O Pau’, são todos os signos que envolvem 
a nudez numa revista para os homens e o 
livro ‘O Pau’. Eu percebi que esse trabalho 
era todo interligado. Como se fosse uma 
instalação. Não era mais uma revista Playboy, 
um mito que eu dominei, porque eu fui muito 
inteligente, eu peguei a roupa da coelhinha 
e coloquei em mim. Eu roubei o símbolo. É 
de uma inteligência atroz! Eu, sinceramente, 
confesso que talvez seja a minha grande obra 
de arte. Fazer isso e ao mesmo tempo escrever 
um livro chamado ‘O Pau’.

Bem, vamos às anotações que eu fiz lendo o 
seu livro. É a primeira vez que eu encontro a 
expressão “esponja de carne” que você usa no 
começo. E me leva a pensar o seguinte: fala-se 
na ditadura do falo. Mas o que o falo procura 
é essa tal de esponja de carne, que é uma 
coisa meio divina. Porque ninguém vê e acha 
maravilhosa! É como Deus... 
Hum-hum...

...ninguém vê Deus e acha lindo! Tá certo? 
Tá certo. É como Deus. Ninguém vê e é 
maravilhoso. 

Ninguém vê. 
É um absurdo, ninguém nunca viu. Muitas 
merdas são feitas em nome de Deus e da 
xoxota...

Assim como a xoxota. Ninguém viu, mas que 
maravilhosa ela é! 
E a quantidade de atitudes insanas e 

incongruências e merdas que são feitas em 
nome de Deus e da xoxota... (ri)

Você diz em ‘O Pau’ que a extrema humilhação é 
o pau pequeno ou mole. O que é uma verdade. A 
mais preocupada com pinto pequeno é a mãe... 
Sabe o que eu percebi? Que a gente não vira 
para as nossas filhas pequenas e fica tchuco-
tchuco-tchuco-tchuco na região genital delas. 
Com homem é diferente. O bebê homem traz 
uma euforia no coletivo total da casa inteira, 
que é uma brincadeira, é uma gaiataria, é todo 
mundo olhando e todo mundo brincando, 
falando coisas. Depois, vocês crescem e aí 
inevitavelmente... esse sempre continua sendo 

E S P E C I A L  L U X Ú R I A
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esses apelidinhos... O apelidinho do meu é 
“lhama”... 

Já colocou apelido! 
Olha que bobagem! Depois crescem, 
obviamente o foco da atenção da mulher vai 
ser o mesmo... tchuco-tchuco-tchuco... Eu 
já percebo o seguinte, claramente, é muito 
louco isso. É incrível... e eu amo o Freud... 
maravilhoso Freud... pra mim a síntese da 
inteligência da narrativa de um fenômeno é o 
Complexo de Édipo. Que é a coisa mais linda 
do mundo. E aí eu percebo: ô lá, eu já estou 
fazendo o meu estrago! E sinto até uma certa 
alegria de poder fazer uma parte do estrago. 
“Quem é o namoradinho da mãe?” (Ri) Que 
bobagem! Que namoradinho é esse? Ou seja: 
nós somos umas psicopatas. Eu não tinha 
experimentado o que era ter um filho homem. 
E realmente acho incrível que ele tenha nascido 
no dia 21 de julho, o dia em que terminei de 

o grande chamariz. Enquanto a mulher tem 
um mundo interior muito mais elaborado e 
muito mais instigado... a doçura... olha como 
é inteligente... O menino, não. Eu que não tive 
contato com meninos pequenos, porque meu 
irmão é muito distante da minha idade, nunca 
tive primos etc e tal,  me vi fazendo a seguinte 
pergunta para a minha funcionária que já 
teve filhos e netos quando o meu nasceu: o 
tamanho é normal? É assim mesmo?

A minha mulher é a mesma coisa. 
Os homens não gostam desse assunto. 
Alexandre não gosta. Ele já falou assim: não 
estou achando engraçado vocês colocarem 

O PAU É UM DESIGN 
PERFEITO! TANTO  
QUE TUDO É FÁLICO.
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AS MULHERES QUANDO 
CHEGAVAM NO PAU 
TOMAVAM UM SUSTO.

escrever ‘O Pau’. E ‘O Pau’ foi lançado dias 
depois da Playboy. A energia do feminino e do 
masculino estavam ali vibrando muito. 

O homem é criado desde pequeno na cultura de 
que tem que ter pau grande pra conquistar as 
mulheres. Depois é obrigado a ouvir umas frases. 
Tem uma frase horrorosa que eu acho idiota: 
mulher não gosta de pau, quem gosta de pau é 
veado... quer dizer, vamos ser obrigados a sair 
com travestis... 
Não, não, mulher gosta de pau! Mulher que 
gosta de pau gosta de pau! Eu já cruzei por aí 
com mulheres que dizem categoricamente que 
têm pavor absoluto, o que muito me choca, 
porque eu tenho que concluir que, gente - o pau 
é um design perfeito! Tanto que tudo é fálico. 

É isso mesmo. Os arranha-céus, os obeliscos, a 
Torre Eiffel... 
Toda a arquitetura, objetos que a gente utiliza, 
os mais prosaicos...

A garrafa. 
A garrafa, o desodorante, a caneta... é um 
design perfeito e é lindo, porque é tão... 
maravilhoso. Eu acho muito estranho que isso 
não seja de percepção geral, das mulheres no 
geral. Não gostar de pau é uma das coisas 
mais estranhas que uma mulher pode fazer!

Elas gostam, mas disfarçam. Elas se recusam a 
gostar, talvez seja isso. 
Mesmo as lésbicas no quarto escuro têm uma 
penetração, no intercurso... A minha grande 
deficiência no meu projeto de me tornar 
gay sempre foi o pau, o pau é uma coisa 
impressionante, eu não posso abandonar! 
Eu acho uma falha de caráter minha não ter 
conseguido, mas a verdade é que não consegui 
porque rejeitar o pau é de uma estupidez que 
eu não posso cometer. Eu não posso. Não 
posso dizer para que os outros não cometam. 
Mas abandonar o fenômeno que são as 
mutações do pau...

O impressionante é que ninguém mais faz o que 
ele faz. Ninguém. 
(Ri) Só ele faz o que ele faz.

Agora, entre as várias lições que aprendi no teu 
livro esta é intrigante: como é que o pau fica duro 
e de repente não fica na mesma situação? 
Quantas merdas já não foram feitas e 
cometidas por causa desse imprevisto que é o 
pau endurecer e também em circunstâncias em 
que o pau broxa... olha quantos imprevistos! 
Mas o problema do pau é o seguinte: a maior 
violência é o estupro, é o símbolo da violência 
extrema. Eu sei que o pau tem essa premência, 
que é injustificável e que é tão atuante, é 
tão abusiva, por causa desse primitivismo. 
A mulher tem um temor que gira em torno 
da sua existência. Talvez a idéia da ditadura 
advenha da idéia da exposição a uma situação 
de violência sexual.

Agora, para as mulheres é uma vantagem: elas 
veem a coisa, veem o tamanho. Enquanto os 
homens não veem nada da mulher! 
Nós somos muito mais ardilosas, mais 
maliciosas, nós somos muito mais mentirosas 
e vou te dizer mais: a gente quando faz merda, 
faz bem melhor. Vocês não sabem de nada. 
Diferentemente da vaidade do homem, a 
mulher tem uma necessidade de sobrevivência 
que inclui o segredo, o mistério, a mentira. 
São artifícios de sobrevivência. Em momento 
nenhum nós estamos em descanso.

E S P E C I A L  L U X Ú R I A
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E as suas joias eróticas, como vão? 
Eu fiz uma coleção de jóias com pau que 
é maravilhosa. Eu fiz um pau cravejado de 
brilhantes.

É o tal do Caralho? 
Caralho Cravado de Brilhantes! Eu fiz. Tive 
essa cara de pau de fazer. Eu desenhei... 
Vou te contar a história: eu tive uma gripe. 
Antes de posar nua,  o John nasceu, eu tive 
problemas porque não era uma coisa que 
eu aguardava, lá pelas tantas peguei uma 
gripe suína e fiquei de pneumonia. Tive que 
adiar o lançamento da Playboy, que seria 
em outubro pra novembro. Por isso falei: 
agora eu tenho que terminar esse livro. Eu 
coloquei a personagem do livro como designer 
de jóias e criei uma coleção de jóias. Está 
fazendo mais sucesso no exterior do que aqui 
dentro. O pau aqui sofreu rejeição. Tanto 
que eu só vendi no Brasil um pau. E para um 
gay. Porque mesmo as mulheres olhando a 
coleção quando chegavam no pau tomavam 
um susto. Numa das lojas a moça me falou 
“Fernanda, infelizmente eu tenho que lhe dizer 
que a gente vai ter que tirar o pau porque 
está provocando uma reação.”. Eu falei: 
“O quê?” O pau é um símbolo de proteção! 
Assim como a figa. A figa é a xoxota. No 
xintoísmo, no induismo, na Grécia, o mito do 

O PAU  
É MUITO 

IMPORTANTE. 
EU SOU 
LOUCA  

POR PAU!

Príapo, isso é uma coisa que eu venho lendo 
há muito tempo, que eu sempre me interessei, 
obviamente, por pau. Enquanto eu estive 
gripada eu achei muito incrível lançar uma 
coleção de joias. A coleção foi lançada em 
dezembro, o livro em novembro e a Playboy 
em novembro. Estou fazendo alguns contatos 
muito seguros, acabei de vir de Paris. A Kate 
Moss encomendou. Tem uma galeria do 
Marais, eu estava com um amigo gay, o dono 
da galeria viu esse meu amigo com pau, eu 
dei um pau pra ele e aí ele ficou encantado. 
Eu fui. E ele ficou encantado com a qualidade, 
a beleza e com a cultura que o pau tem de 
proteção. Entretanto, estou com dificuldades 
para comercializar meu pau no Brasil.

A verdade é que tanto nas joalherias, como nas 
livrarias está acontecendo com o pau a mesma 
coisa que com o próprio pau: ele fica escondido. 
Os caras não estão expondo o pau. 

Não estão expondo pau, mas eu não vou me 
aborrecer, porque eu vejo retorno concreto...

Que é a cultura do homem. Você vê, a gente 
estava planejando uma edição especial sobre 
homem e só se falou de empresários, artistas... 
ninguém se lembrou do pau! 
O pau é muito importante. O pau é realmente 
importante. Eu sou louca por pau! •

F
O

T
O

  
H

É
L

V
IO

 R
O

M
E

R
O

 /
 A

G
Ê

N
C

IA
 E

S
T

A
D

O

Os autores Fernanda Young e Alexandre Machado
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SLAVES

E S P E C I A L  L U X Ú R I A

1

SLAVES

fotos  Adriano Damas |  assistente de fotografia  Carlos Sales  |  stylist  Ronaldo Gomes  |  cabelo e maquiagem  Carlos Rosa
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SLAVES

ele: corselet Arnaldo Ventura, e sapato Highstil 
ela: body Plie
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MADNESS

2

MADNESS

colete Aramis e calça Alphorria
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DANGER

3

DANGER

corselet Arnaldo Ventura, e sapato Highstil
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PAIN

4

PAIN

ela: camisa Cavalera, terno Lança,  
jaqueta Lança Perfume, calça Alphorria e sapato Highstil
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PLEASURE

5

PLEASURE

ela: máscara Atelier das Máscaras e body Darling
ele: capa Atelier das Máscaras, e terno Aramis sobre polo Pura Mania
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SIN

6

SIN

maiô Darling,
 máscara e capa Atelier das Máscaras
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CHAOS

7

CHAOS

ambos vestem calça Alphorria,  
máscara do Atelier das Máscaras, colete Aramis
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HUNGER

8

FEAR

top de renda Darling
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LUST

9

CHAINS

colete sobre calça,  
tudo Aramis
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HUNGER

10

HUNGER

ela: vestido TVZ
ele: look total Aramis

ela: top de renda Darling
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LUSTLUST

Agradecimentos:  
Loja de móveis Herculano de Freitas 
(móveis feitos a mão)

ela: vestido de paetê TVZ  
ele: calça cavalera com cinto,  
ambos da Lança Perfume



6262



6363

DESIGN  |  TECH  | GLAM  | GROOMING

SAX SHOP
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Releitura de um clássico Português
Desde 1868, a suíça IWC Schaffhausen fabrica obras-primas da alta relojoaria, que reúnem 
máxima precisão, tecnologia e desenho exclu sivo, como os cronógrafos que integram a edição 
especial limitada (mil exemplares), do Português Cronógrafo Clássico “Laureus Sport for Good 
Foundation”. O modelo preserva a identidade e a herança cultural do lendário original relógio 
Português dos anos 1930. Sua distinta apre sentação em aço inoxidável é completada pela pulsei-
ra preta em couro de crocodilo, do fabricante italiano de sapatos exclusivos Santoni.
A partir de 2005, a IWC Schaffhausen vem patrocinando a Laureus Sport for Good Foundation, 
in fluência positiva na vida de mais de um milhão e meio de crianças e jovens. Com o Português 
Cronógrafo Clássico, a IWC prestigia esta ação humanitária, uma valiosa contribuição no apoio às 
instituições no mundo inteiro.
Português Cronógrafo Clássico | R$ 37.100,00
Boutique IWC | Shopping JK Iguatemi | [11] 3152 6610
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia | São Paulo/SP
www.iwc.com/brazil

acessórios
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SAX SHOP acessórios

Gol de placa
O Royal Oak Chronograph Leo Messi da Audemars Piguet com 
caixa em aço inoxidável apresenta o mostrador trabalhado com 
antracito (variante compacta e dura do carbono) acetinado 
que é envolto pelo bisel de tântalo, além dos marcadores de 
horas e ponteiros em ouro branco com laterais luminescentes. 
O verso da caixa em cristal de safira deixa visível o calibre 
2385 automático que apresenta funções de horas, minutos, 
pequenos segundos às 6 horas, data entre 4 e 5 horas, e 
cronógrafo (contador de 12 horas às 9 horas; contador de 30 
minutos às 3 horas; ponteiro dos segundos central). Também 
conta com reserva de marcha de 40 horas. A pulseira de 
couro de alligator na cor preta foi costurada à mão e o fecho 
foi produzido com antracito acetinado. O relógio também 
acompanha uma pulseira adicional de borracha. A peça faz 
parte de uma edição limitada com apenas 500 modelos à 
venda no mundo e, um deles, só em São Paulo.  
Royal Oak Chronograph Leo Messi - Audemars Piguet
Preço sob consulta
Frattina | Shopping Iguatemi
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – São Paulo/SP
[11] 3097 0811
www.frattina.com.br

Primeiro relógio 
inteligente com 
Android Wear
A LG, disposta a fazer do mercado de 
vestíveis algo que vai além de acessórios, 
lança globalmente o G Watch, primeiro 
relógio inteligente a operar com sistema 
Android WearTM, sistema da Google que leva 
a plataforma Android para produtos vestíveis. 
Com design simples, o G Watch traz acesso 
fácil a informações úteis e conectividade direta 
com smartphones Android, permitindo que 
o usuário, além de ver a hora, tenha acesso 
a mensagens, ligações recebidas e controle 
da lista de música sem tirar o smartphone do 
bolso. O relógio deixa de lado os botões, em 
função de seu sistema de reconhecimento de 
voz,  é resistente a poeira e água.  
G Watch
Preço Sob Consulta
LG Eletronics do Brasil
SAC 4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)
SAC 0800 707 5454 (Demais localidades)
www.lge.com/br
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SAX SHOP design

Nova Coleção da Piaget:  
Paixão por Esmeraldas e Diamantes
Rose Passion, a nova linha da Piaget, apresenta peças adornadas por esmeraldas que ganham mais 
charme ao se juntar com diamantes e outras pedras preciosas. A esmeralda é uma das pedras mais nobres 
conhecidas no mundo. Sua charmosa tonalidade verde e viva contrasta com a incrível sensibilidade da 
gema a pancadas, riscos e mudanças de temperatura.  
O anel em ouro branco de 18 quilates conta com oito diamantes em talhe de brilhante, 16 diamantes em 
corte oval e uma esmeralda em forma de almofada. 
O colar em ouro branco de 18 quilates tem 273 diamantes em talhe de brilhante, 30 esmeraldas em corte 
oval, 15 esmeraldas redondas, 17 turmalinas verde-menta em forma oval, 12 turmalinas verde-menta 
redondas, 19 granadas verdes em corte oval, 11 granadas verdes redondas, 10 águas-marinhas em corte 
oval, quatro águas-marinhas redondas e uma esmeralda em forma de coração no centro da flor que está 
no meio da peça. 
Os brincos em ouro branco de 18 quilates apresentam 210 diamantes em talhe de brilhante, 14 diamantes 
em corte oval, dez águas-marinhas em corte oval, 28 esmeraldas em corte oval, 20 turmalinas verdes em 
corte oval, duas esmeraldas redondas, duas esmeraldas em forma de pera e duas placas ovais de crisocola.  
Coleção Rose Passion | Preço sob consulta | www.piaget.com

French style
Os óculos da marca francesa J.F. Rey impressionam pelo design moderno, 
ousado e muito colorido. Esse modelo JF1308, mais tradicional, remete 
aos icônicos óculos do tipo “gatinho”, com hastes em acetato, nas cores 
vermelho, preto e branco, dão um ar contemporâneo à qualquer look.  
J.F. Rey  
Preço sob consulta 
Fenícia do Brasil   
[11] 2361 9409 
www.feniciadobrasil.com.br
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SAX SHOP design

Poltrona e sofá Nivola lançados em Milão

Pureza de formas e materiais
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Montenapoleone, marca de móveis de design autoral, 
apresenta a poltrona e o sofá Nivola, assinados por 
Roberto Lazzeroni para Poltrona Frau. Lançados 
na última edição do Salone Del Mobile, em Milão, 
na Itália, as peças possuem assentos compactos 
e arredondados. A estrutura de madeira possui 
revestimento externo em Couro Saddle ® e internos 
(almofadas) em Pelle Frau ®. Nas partes internas, Nivola 

possui encosto de espuma de poliuretano moldado. 
Já as almofadas, feitas com penas de ganso, garantem 
conforto superior dos móveis que somente uma peça 
de design italiano pode exibir.
Poltrona Frau para Montenapoleone
Preço sob consulta
Av. Europa, 385, Jd.Europa | São Paulo/SP
[11] 3087 1234
www.montenapoleone.com.br

Com um know-how adquirido em mais de 200 anos 
de criação industrial e mais de 120 anos de criação 
automotiva, a Peugeot criou em Paris, em junho de 
2012, o Peugeot Design Lab, um estúdio de design 
global cujo objetivo é desenvolver estratégias de marca 
fortes e coerentes para seus clientes externos, fora do 
ramo automotivo. Sua principal missão é a concepção 
de produtos, serviços e experiências em todos os setores 
de atividades. Na Semana de Design de Milão 2014, o 
Peugeot Design Lab lançou o sofá ONYX, um móvel que 

se traduz em uma verdadeira escultura, a primeira peça 
de uma coleção de móveis personalizados, dotado de um 
longo assento, que mescla fibra de carbono e Volvic – 
uma pedra de lava vulcânica –, ainda dentro dessa linha, 
o concept trio ONYX é constituído por uma superbike, 
uma superscooter e um supercarro.

Sofá ONYX 
€ 135.000
Peugeot Design Lab
www.peugeot.com
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SAX MACHINE

Revelado no Salão de Frankfurt de 
2007, ainda como concept car, 
o emblemático Peugeot RCZ foi 

transformado em um legítimo cupê esportivo 
(2+2 lugares) dois anos e meio depois. 
Nascido como um “carro dos sonhos”, vendeu 
mais de 50 mil unidades em cerca de 80 
países, e adota a nova identidade visual 
do conceito Motion & Emotion, assinatura 
mundial da Peugeot, caracterizada por linhas 
ousadas e atraentes, e incorpora novos itens 
de série que reforçam seu caráter exclusivo. 
A grande diferença visual do RCZ está na 
parte dianteira: totalmente redesenhada, 

é marcada por seis LEDs sutilmente 
esculpidos em forma de “garras” e faróis de 
xênon direcionais com máscara negra, que 
conferem um aspecto ainda mais moderno e 
tecnológico. O capô realça a forma compacta 
do veículo e acolhe, a exemplo dos últimos 
lançamentos, o novo emblema com duplo 
acabamento brilhante e acetinado, aplicado 
diretamente na carroceria. 
Linhas arrojadas e insinuantes, acentuadas 
pelos charmosos arcos em alumínio que 
modelam as laterais e pela dupla ondulação 
no teto e nos vidros, representam a 
singularidade do veículo. 

TESTE PEUGEOT RCZ

Sauvage et triomphant
Com o novo RCZ a Peugeot comprova: o que já era bom pode ficar ainda melhor
P O R  V I T O R  M A T A R E Z Z I O  |  F O T O S  D I V U L G A Ç Ã O
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EXCLUSIVO, POR DENTRO E POR FORA 
O interior do novo RCZ revela um ambiente 
que combina esportividade e elegância, 
em total harmonia com o estilo exterior. O 
painel possui revestimento em couro com 
costura aparente, que se integra perfeitamente 
às formas elegantes de cada detalhe. O 
habitáculo do cupê também evoluiu em 
relação à geração anterior, ampliando a 
percepção de qualidade. O modelo agora 
conta, de série, com o novo kit multimídia 
WIP NAV, com GPS integrado ao painel de 
tela multifunções de 7 polegadas rebatível 
eletricamente, em cores e de alta resolução. 
Conta também com WIP Sound (rádio 
CD player com leitor de MP3), WIP Plug 
(conexão USB / iPod + entrada auxiliar), WIP 
Bluetooth (kit mãos livres), comando de rádio 
na coluna de direção e sistema de som de alta 
fidelidade Hi-Fi JBLTM, com amplificador de 
240 W e seis alto-falantes.
A grelha da alavanca de câmbio recebe 
tratamento em preto laqueado, enquanto os 
painéis das portas são ornados com detalhes 
em couro, combinando com os bancos 
esportivos no mesmo material. Completando 
o ambiente sofisticado, detalhes em alumínio 
são aplicados entre o painel de instrumentos 
e o console central. 
O condutor encontra facilmente a melhor 
posição de dirigir, por meio dos ajustes 
elétricos do banco (com memória de posição), 
para desfrutar o comportamento do veículo: 
assentos envolventes, genuinamente 
esportivos, com revestimento em couro 
e encostos de cabeça integrados fazem o 
condutor se sentir dentro de um cockpit – e o 
acompanhante tem a mesma sensação. Todos 
os comandos estão ao alcance das mãos, 

Sauvage et triomphant

como o regulador e o limitador de velocidade. 
Por se tratar de um cupê esportivo, o banco 
traseiro possui os dois lugares demarcados e a 
dupla curvatura do teto garante mais espaço 
aos ocupantes.
A praticidade também é um destaque no RCZ: 
o volume do porta-malas dispõe de 321 litros 
e pode ser ampliado para 639 litros com o 
rebatimento do encosto dos bancos traseiros. 
O modelo conta com espaços de arrumação 
sob o assoalho, garantindo espaço adicional 
de 30 litros.
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165 CAVALOS À TODA  
A originalidade e modernidade do RCZ são 
reforçadas pela motorização THP (Turbo 
High Pressure). Esse propulsor combina 
baixa cilindrada com alta potência e, em 
função de seu torque elevado em baixa 
rotação, garante consumo reduzido e alta 
performance. Alimentado por um sistema 
de injeção direta de gasolina, o motor 
de alumínio de 1.598 cm3 de cilindrada, 
desenvolvido com a BMW, tem cabeçote 
composto de 16 válvulas com comando 
de admissão variável, balancins roletados 
e desenvolve 165 CV de potência máxima 
a 6.000 rpm. Com um torque máximo de 
24,5 kgfm disponível a 1.400 rpm, oferece 
ao condutor a força e a segurança em 
ultrapassagens e retomadas de velocidade 
nos deslocamentos urbanos, por exemplo.  
Aliada à essa motorização, o veículo 
dispõe de uma caixa de câmbio automática 
sequencial de seis velocidades, trabalhando 
sempre com o melhor regime de rotação do 
motor, que permite rápida e suave troca de 
marchas, contribuindo para o grande prazer 
de condução proporcionado pelo modelo.
O novo RCZ está disponível em duas opções 
de cores metálicas (Preto Perla Nera e 
Vermelho Erythrée) e uma cor perolizada 
(Branco Nacré). O modelo já se encontra na 
rede de concessionários Peugeot pelo preço 
de R$ 132.990,00, e conta com garantia total 
de três anos sem limite de quilometragem e 
revisão com preços fixos. •
www.peugeot.com.br

Com design singular e arrojado, o RCZ chega às concessionárias  
em versão única de acabamento
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SAX MACHINE

Esporte fino
TESTE LEXUS IS250 F SPORT

A nova geração do Sport sedã IS chega ao país nas versões IS250 Luxury e IS250 F Sport
P O R  C A C Á  F E R N A N D E S  F O T O S  D I V U L G A Ç Ã O

A Lexus mostra grande evolução nesta 
terceira geração do sedã esportivo IS, a 
começar pelo design do novo modelo. 

Além da grade frontal tipo Spindle, outro 
destaque da dianteira é o conjunto de luzes 
diurnas de LED em forma de L (DRL) separado 
do restante do conjunto óptico.
A versão testada pela S.A.X. Magazine com 
pacote F Sport adota acabamento em formato 
de losango na grade frontal, máscara negra 

nos faróis, além da insígnia que diferencia a 
versão nos paralamas. 
Novas técnicas de soldagem a laser e de 
junção de peças da carroceria com adesivos, 
juntamente com a soldagem por pontos, 
tornaram possível a maior rigidez do modelo. 
Isso aumenta a estabilidade e o conforto ao 
volante, sem comprometer a agilidade do 
veículo. O prazer de dirigir esteve no centro 
do programa de desenvolvimento do novo 

Novo e ousado design, no qual 
se destacam a nova e dinâmica 

grade tipo Spindle, além de linhas 
marcantes por toda a carroceria
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IS, a dirigibilidade do novo sedã da Lexus foi 
cuidadosamente projetada para esse fim. 
Sob o capô, o IS250 e sua versão no pacote 
F Sport trazem um motor V6 de 2.5 litros 
Dual VVT-i, que gera 208cv de potência a 
6.400 giros, com torque de 25,2 kgfm a 4.800 
rpm. Acoplado ao motor está uma caixa de 
transmissão automática de seis velocidades, 
com controle eletrônico de troca de marchas 
(ECT) que avalia a condição de rodagem do 
veículo. Há opção de trocas sequenciais tanto 
na própria alavanca da transmissão como por 
borboletas localizadas atrás do volante.
A suspensão dianteira tipo double wishbone 
foi aprimorada, melhorando a estabilidade 
em cerca de 20%. A traseira adota um novo 
sistema de suspensão multilink a partir 
do novo sedã Lexus GS. O ajuste preciso 
resultou em uma aderência surpreendente e 
excelente resposta aos comandos do volante. A 
montagem separada das molas e amortecedores 
maximiza o espaço do porta-malas.
A sensação transmitida pelo volante é muito 
importante para uma experiência agradável ao 
dirigir, e o novo IS se beneficia da utilização de 
um novo sistema de direção também baseado 
no do sedã GS, que incorpora uma variedade 
de técnicas de ajustes. A estrutura e a rigidez 

Novo design do banco do motorista oferece  
mais conforto e melhor apoio lateral
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de cada componente da caixa de câmbio foi 
melhorada a fim de criar uma sensação mais 
suave e precisa na direção, com melhora nas 
respostas e melhor feedback para o motorista.
A nova linha IS também é repleta em itens de 
segurança. As duas versões são equipadas com 
10 airbags – dois frontais, quatro laterais, dois 
de cortina e dois para proteção dos joelhos 
(neste caso, para motorista e passageiro do 
banco dianteiro); freios ABS com distribuição 
eletrônica de frenagem e assistência, controle 
eletrônico de tração e estabilidade; faróis 
com lavadores e regulagem automática; 
gerenciamento integrado de dinâmica do 
veículo e parabrisa repelente à água.
O novo IS traz uma lista de equipamentos 
recheada: conjunto elétrico para vidros e 
travas e retrovisores e direção eletroassistida 

com regulagem elétrica de altura e 
profundidade, sistema de multimídia com 
tela LCD de 7 polegadas (que integra áudio 
dotado de rádio AM/FM, CD Player, TV 
Digital, DVD Player e entradas auxiliar e 
USB), câmera de ré, sistema de navegação e 
Bluetooth®), computador de bordo, controle 
de velocidade de cruzeiro, sensor de chuva, 
sensores de estacionamento, retrovisor 
interno eletrocrômico, sistema Smart Entry, 
botão de partida, regulagem elétrica dos 
bancos dianteiros com memória no banco do 
motorista, teto solar elétrico com acionamento 
por um toque e sistema antiesmagamento.
À venda por R$ 196.000,00, o IS250 F 
Sport contém um pacote aerodinâmico e 
alguns itens diferenciados. O design e o 
acabamento interno caprichados compensam 
o investimento nessa versão top. •
www.lexus.com.br

Design interno clássico e elegante é um dos destaques  
da versão F Sport do IS250
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Com todas as qualidades já conhecidas da Suíça,  
fomos à bela vizinha da capital, descobrir coisas novas

zurich

Era minha quarta viagem à Suíça, no final de novembro. 
O inverno havia chegado, as noites já eram mais frias e o 
vento soprava mais constantemente. Mas a chegada do frio 
fez a cidade ainda mais acolhedora, com seus pubs, cafés, 
lojas e restaurantes charmosos e cheios de gente bonita. 
Cheguei a Zurich em um fim de tarde, vindo da Noruega, 
um pouco cansado de esperas e conexões. Deixei as coisas 
no hotel e saí rapidamente, para não perder tempo. Era 
uma tarde nublada e cinzenta, e que às vezes, através de 
nesgas de céu aberto, entrava uma luz quente e rasante. A 
cidade estava vestida para as celebrações de fim de ano, 
com muitas luzes e decorações públicas. Em menos de três 
dias eu deixaria a cidade rumo à Interlaken, ao sul, mais 
próxima ao centro desse pequeno e surpreendente país.

T E X T O  E  F O T O S   J O H N N Y  M A Z Z I L L I
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Em dois dias é possível conhecer 
bastante coisa nessa “pequena cidade 
grande”. A capital da Suíça é Berna, 
distante uma hora de trem, mas 

Zurich é a maior e mais conhecida cidade 
do país. A Bahnhof-Platz é a praça central 
dos tradicionais bondes azuis, uma excelente 
opção para passeios. Como a cidade não é 
grande, uma hora a bordo de um deles já é 
suficiente para ter uma boa visão geral. O 
sistema é um dos melhores e mais eficientes 
do mundo. Os strassenbahn – bondes - saem 
pontualmente do terminal central, e dali vão 
a toda parte. Uma cena bastante comum: 
muitas vezes, os bondes param a uns 20 
metros do ponto, porque chegaram alguns 
segundos adiantados. O condutor permanece 
de olho no relógio, e torna a movimentar 
a composição de forma a chegar ao ponto 
exata e pontualmente, nem 10 segundos 

antes e nem depois. Além de pontuais, eles 
são silenciosos, limpos e confortáveis. O 
passe diário sai mais barato do que pagar os 
bilhetes individualmente.
No começo de dezembro, os comerciantes 
de Zurich recebem da prefeitura pequenas 
árvores de natal naturais, todas do mesmo 
tamanho, para serem postas nas portas 
de seus estabelecimentos. De 10 a 23 de 
dezembro, a famosa marca de chocolates 
suíços Lindt passa todas as manhãs 
pendurando bolinhas de chocolate nas 
árvores, para a população beliscar. 
Desnecessário falar – a civilidade permite 
o insólito.
Zurich tem sido repetidamente apontada 
como uma cidade com os mais altos níveis 
de qualidade de vida, e sua população é uma 
das mais bem servidas em educação, saúde 
e trabalho. Tudo tem seu preço – os salários 

A 2.850 metros de 
altitude, a montanha 
Uetliberg oferece uma 
impressionante vista 
panorâmica da cidade,  
do lago e dos Alpes,  
ao fundo.
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são pesadamente taxados e o custo de vida 
é muito alto – mas tudo funciona impecável 
e exemplarmente bem. Os impostos 
estão presentes na educação, na saúde, 
nos transportes públicos e na invejável 
infraestrutura do país.
Geograficamente, Zurich situa-se numa 
posição central na Europa, o que faz da 
cidade um grande hub ferroviário que 
irradia em várias direções, com mais de 
duas mil conexões diárias desde a estação 
central. Partindo de Zurich, chega-se a 
Paris em 4h30m, a Milão em 3h30m e a 
Munique em 5h. Há conexões para as mais 
importantes cidades da Suíça em curtos 
intervalos de tempo, e com um número 
menor ou maior de conexões, é possível ir 
a praticamente todas as localidades dentro 
da Suíça. 
O roteiro de artes no centro histórico 
merece atenção. A abadia de Fraumünster 
tem vitrais de Marc Chagall, e a central 
de polícia de Zurich tem quadros e seis 
murais do suíço Alberto Giacometti. Em 
Zürichhorn, uma área verde às margens do 
lago, a criançada brinca na escultura de 
Henry Moore. Zurich tem um pouco de tudo. 
Prédios empresariais supermodernos, uma 
infinidade de instituições financeiras e um 
bairro muito bonito, o Alt Statd, ou Cidade 
Velha. A cidade foi erigida às margens do 

Rio Limmat, que corta a cidade  
e desemboca no Lago de Zurich
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lago Zürichsee, e é cortada pelo rio Limmat.
Outro ponto histórico muito interessante é o Cabaret 
Voltaire. Fundado em 1916, era palco de saraus 
famosos e exposições de artistas como Guillaume 
Apollinaire, Kandinsky, Max Ernst e Paul Klee, grandes 
nomes do Dadaísmo que, mais tarde, debandariam para 
a França. O espaço, reformado, reabriu em 2004. A 
neutralidade suíça tornou o país um bem vindo refúgio 
para intelectuais e artistas europeus na conturbada 
primeira metade do século XX. Lenin morou por três 
anos em Zurich, em uma casa que hoje abriga uma 
loja de jogos pedagógicos modernos. Albert Einstein 
deu aulas no Instituto Federal de Tecnologia, em 
seu início de carreira. Os escritores Thomas Mann e 
James Joyce, também viveram na cidade. Dizem que 
até Benito Mussolini, dentre outros, já esteve sentado 
nos bancos do Café Odeon, que até hoje mantém a 
decoração original art nouveau, embora tenha perdido 

parte de seu espaço. Vá visitar o Schweizerisches 
Landesmuseum, com sua magnífica coleção de história 
suíça. E para uma vista panorâmica da cidade, suba 
a torre da Uetliberg TV. Os trens para lá partem da 
estação Selnau, um trajeto de 30 minutos.
Para um turista, Zurich é um lugar muito agradável, 
com muitos bares, restaurantes, galerias, museus, 
um comércio pujante e variado (e caro), bons hotéis, 
transportes eficientes e uma gastronomia variada e 
saborosa (e calórica). Embora o centro de comércio 
situe-se na Bahnhof Strasse, há também muitas lojas 
com grande diversidade de artigos típicos na rua 
Limmat-quai e nas pequenas ruelas perpendiculares 
a ela. Há muita coisa para ver nas ruas Rindermarkt, 
Neumarkt, e Kirchgasse. Depois de visitar o prédio da 
Operhaus, a Casa de Ópera de Zurich, caminhe até o 
Seefeld Quai, o parque que margeia o lago. Procure 
pelo ponto chamado Zürichhorn, de onde se tem uma 

Centro de Zurich
Restaurante Carlton, art deco, no coração de Zurique. 
Ambiente cosmopolita e adega premiadíssima

Restaurante Uto Kulm, no 
alto da montanha Uetliberg
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linda vista da cidade e das montanhas em volta. Volte 
em direção ao centro, atravesse a ponte Quai-Brucke e 
prossiga até Burkli-Platz. Lá, vários barcos oferecem roteiros 
turísticos pelo lago. Visite ainda o Tonhalle Kongresshaus e 
a bela igreja de Kirche Enge.
Uma dica: não gaste dinheiro comprando caríssimas 
garrafas de água. Pela cidade existem mais de 1.200 fontes, 
algumas delas verdadeiras preciosidades arquitetônicas, e 
nelas você enche sua garrafinha.  
Para a hora do almoço, vá até Paradeplatz, ao restaurante 
Zeughauskeller, na Bahnhofstrasse 28, um prédio histórico 
recentemente reformado, onde são servidos deliciosos pratos 
típicos num ambiente reproduzindo uma adega de 1487. 
Vale a pena também visitar a Grossmünster, a principal 
catedral da cidade, num dos pontos mais nobres de Zurich. 
Em seguida, siga pela Nieddorfstrasse, com seus muitos 
bares e restaurantes, e ótimas opções para o jantar. O lugar 
é especialmente agitado à noite, com muita música ao vivo. 
Não deixe de experimentar a raclette, um prato típico suíço, 
que consiste em uma raspa de queijo raclette derretido, 
servido no prato com picles, pão e batatinhas cozidas com 
a casca. Ou o rippli, a costela de porco com bacon, batata e 
feijão. Ou vá no tradicionalíssimo fondue, anos-luz melhor 
do que quaisquer de seus congêneres disponíveis no Brasil. 
Após dois dias em Zurich, enveredando por toda sorte de 
recantos, aluguei um carro e segui rumo a lnterlaken, uma 
pequena cidade que, como o nome sugere, situa-se entre 
dois lagos. Lá, uma day trip de trem me levou à mais alta 
estação ferroviária do mundo, a 3.471 metros de altitude, 
o Jungfraujoch. E de Interlaken, prossegui explorando 
este que é “um dos grandes países desconhecidos”, como 
já disse alguém. •

Informações

Quem Leva
A SWISS tem voos diários de São Paulo a Zurich.
[11] 3048 5810 
www.swiss.com

De trem pela Suíça 
Swiss Travel System 
www.swisstravelsystem.com  

Onde Ficar 
Zurich 
Hotel Du Theatre 
www.hotel-du-theatre.ch  

Turismo na Suíça 
www.MySwitzerland.com

Lago de Zurich no centro da cidade, ao cair da tarde.

Café Schober, a melhor cafeteria de Zurich, 
nas imediações da Catedral de Grossmünster

Zürich West: lugar de antigas indústrias, 
é hoje o ponto mais badalado de Zurich

As margens do Lado Zurich, 
bares e pubs descolados
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Entre os números 5 e 7 da rua Thérèse, um 
endereço refinado e frequentado por uma 
clientela habitué – vinda em grande parte 

do universo da moda e que adora se hospedar 
na Rive Droite –, destaca-se o Hotel Thérèse, 
em um bairro vivo e histórico, próximo a 
ícones como o Palais Royal e Museu do Louvre, 
e às boutiques da Place des Victoires e a 
famosa rua Saint-Honoré. Há pouco tempo, o 
hotel passou por um processo de renovação, 
sob os cuidados da empresária Sylvie de Lattre, 
proprietária do estabelecimento. Mulher de 
negócios apaixonada por hotelaria, Sylvie 
confiou novamente essa missão ao designer 
de interiores parisiense Jean-Louis Deniot, 
o mesmo responsável pelo hotel Récamier, 
segundo estalebecimento dessa empresária, 
situado no bairro VI, na place Saint Suplice.
Para criar mais bossa ao lado chique-retrô do 
hotel e posicioná-lo com modernidade, Deniot 
usou como referência um loft neo-industrial e 
trabalhou essencialmente com cores e materiais 
de aspecto mais pálido, em pátina e foscos, com 
o intuito de exprimir um espírito vintage do 
século XX, como um atelier neoclássico.
Todos os ambientes, cômodos, móveis, 
decoração e a atmosfera foram criteriosamente 
pensados e desenvolvidos, para que a 
“repaginada” proposta por Jean-Louis 
pudesse oferecer aos clientes e hóspedes uma 
experiência diferente, uma aventura visual 
inovadora dentro de um espírito vintage 
do século XX. E sem sacrificar os detalhes 
fundamentais de uma boa hoteleria, como 
conforto, iluminação, higiene e sobretudo 
o serviço. Do chão ao teto e às paredes, das 
portas e janelas aos móveis e obras de arte, 
nenhum detalhe passou despercebido, tanto por 
apreciadores da arquitetura e design, quanto 
pelos turistas admiradores de uma viagem 
repleta de boas recordações em Paris. 

HOTEL THÉRÈSE  
5-7 Rue Thérèse, 75001 Paris, França
+33 1 42 96 10 01
www.hoteltherese.com

Neo-industrial chic
No coração de Paris, o Hotel Thérèse impõe sua elegante fachada neoclássica
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+55 81 3552 - 0100 | reservas@nannai.com.br | www.nannai.com.br 

R O M A N T I S M O ,  C O N F O R T O  E  P R I V A C I D A D E  N O  
N A N N A I  R E S O R T  &  S P A .  

Conheça nossas tarifas promocionais para compra antecipada.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Uma experiência luxuosa na Toscana, através de seus vinhos

Com um roteiro feito de acordo com o ritmo de 
cada viajante, exclusivo da operadora ítalo-
brasileira Cieli di Toscana, durante oito dias 

é possível apreciar as lindas paisagens da Toscana, 
seus vinhedos e oliveiras, colinas verdes, construções 
medievais e cidades históricas, e vivenciar em grande 
estilo a experiência enogastronômica local e única. 
O turista percorre a bordo de um conversível de luxo 
(BMW Z4) as estonteantes paisagens de uma das mais 
belas regiões da Itália, desde a histórica Florença, berço 
do Renascimento, com hospedagem no Grand Villa 
Cora, e se estende por cidades de charme inigualável 
como San Gimignano e Volterra; Montalcino; Pienza; 
Monticchiello e Montepulciano; Val d’Orcia; Siena; San 
Galgano; Massa Marittima, e o passeio termina com 
visita exclusiva à vinícola Petra, em Maremma. 

Enotrip à Toscana

Cieli di Toscana
+ 39 055 53 20 650 | + 39 329 64 29 008
www.cieliditoscana.it
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O pacote inclui jantares exclusivos nos restaurantes 
dos hotéis Borgo San Felice e L’Andana, localizado 
no coração de Maremma, além do estrelado 
restaurante Trattoria Toscana, visita à vinícola 
Ornellaia, um verdadeiro santuário para os amantes 
do vinho, que poderão saborear um almoço 
requintadíssimo, com produtos dos belos vinhedos, 
e conhecer a adega onde envelhecem os melhores 
vinhos do mundo. Além de toda a tranquilidade 
e luxo, há arte, música, arquitetura, história, 
gastronomia, com o toque de classe dos carros 
conversíveis e os excelentes hotéis.
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R O M A N T I S M O ,  C O N F O R T O  E  P R I V A C I D A D E  N O  
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Glamour e história no interior paulista
Localizada na cidade de Itatiba, o Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina une, há 19 anos, 
o melhor de um destino campo às facilidades da vida moderna

São 96 suítes com serviços 24 horas, TVs LCD, 
enxoval da Trussardi, 300 fios, e ammenities 
L´Occitane. Em todas as dependências do hotel há 

sinal wi-fi disponível, com internet de alta velocidade. 
Para deleite dos hóspedes, há cinco restaurantes no 
hotel que servem o melhor da gastronomia brasileira 
contemporânea. Os setores de ‘lazer’ e de ‘bem estar’ 
são ricos, com piscinas aquecidas, brinquedoteca, spa, 
academia de ginástica e sauna.

A programação do hotel conta com atividades 
diárias, acompanhadas por monitores e direcionadas 
conforme a faixa etária. Destaque para as duas 
hípicas, onde é possível marcar passeios a cavalo com 
guias, e a área de esportes de aventura, que conta 
com parede de escalada, arvorismo, tirolesa, caiaque, 
arco e flecha. Muito procurado por empresas, o 
Dona Carolina dispõe ainda de salas para eventos de 
pequeno e grande porte.

Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina 
Estrada Municipal Manoel Stefani – km 39,5 
www.donacarolina.com.br
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Moderno, ecológico 
e encantador
Sheraton Recife alia o bem estar no litoral 
com toda a tecnologia e conforto

No radiante nordeste brasileiro, uma nova e 
encantadora atração é o Sheraton Reserva do 
Paiva Hotel & Convention Center, inaugurado 

com toda a pompa que a marca merece, pela Starwoods 
Hotels & Resorts. Localizado no Recife, o novo Sheraton 
é o primeiro hotel internacional cinco estrelas na 
Reserva do Paiva, a 30 minutos de Recife, e a uma 
quadra das mais belas praias da região. Impossível não 
unir o útil ao agradável, principalmente pela quantidade 
de produtos e serviços que levam a marca Sheraton - da 
cama exclusiva nos 298 quartos, incluindo 18 suítes 
Club e as imponentes Suítes Presidenciais, à academia 
exclusiva e ao Club Lounge. Com dois restaurantes de 
frente para o mar e um Beach Club, o Sheraton Reserva 
do Paiva disponibiliza avançada tecnologia para a 
animação de seus hóspedes, fazendo o casamento 
perfeito entre o relax junto à natureza com a diversão 

mais moderna e informatizada, que também leva a 
assinatura da rede, aliada à Microsoft. 
Todo o empreendimento foi desenvolvido e realizado 
sob total controle de qualidade e sustentabilidade, 
dentro das mais rigorosas normas ambientais 
internacionais; o projeto contempla o melhor 
aproveitamento de recursos naturais, respeitando a 
biosfera local, e oferece o conforto de uma eficiente 
iluminação moderna, com ótimo isolamento térmico 
e acústico, reciclagem e total atenção à água. Tudo é 
muito bem cuidado, e essa é a principal inovação na 
Região, que agora se destaca mais com a presença deste 
novo Sheraton.

Sheraton Reserva do Paiva Hotel & Convention
Avenida A, 4, Quadra F1, Lote 4A3 - Loteamento Reserva do Paiva 
Cabo de Santo Agostinho - PE
[81] 3312-2000 
www.starwoodhotels.com/sheraton
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convidados, vinhos, licores, whiskies, de acordo com 
o seu paladar. Ou mesmo um bom livro do autor que 
você adora. Exclusividade é algo levado a sério. 
O empresário Mauro Martins é criador desse 
oásis situado na Suíça brasileira, mas distante 
suficientemente para garantir a privacidade dos 
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Experiência revigorante
Villandry Reserve, nova maneira de se hospedar em Campos do Jordão

Com o intuito de proporcionar lazer alicerçado 
no ócio, a cidade de Campos do Jordão, no 
interior de São Paulo, traz um novo conceito em 

hospedagem: o Villandry Reserve. O empreendimento 
de alto padrão, com seis exclusivas residências, 
ocupa uma área de 7.800 m², sendo 350 m² de 
área construída para cada imóvel, que tem total 
independência. 
Por lá, os serviços são customizados, de acordo com as 
necessidades e características do hóspede e sua família 
e/ou amigos. A vista para o bosque do Vale Encantado 
é propícia para quem busca momento de relaxamento. 
Se o hóspede quiser aliar essa experiência a um drinque 
especial, é possível. Ou promover um jantar agradável 
com os amigos, também é viável. Para isso, basta 
programar os serviços necessários antes de chegar. 
No menu de serviços especiais, o hóspede pode optar 
por refeições servidas nas horas especificadas, um 
jantar especial assinado por chef renomado, uma 
decoração diferente, se a proposta for impressionar os 
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hóspedes diferenciados – são apenas 15 minutos do 
centro da cidade. Músico, empreendedor e amante do 
ócio criativo, ele não teve dúvidas: “a ideia foi criar 
um refúgio para quem busca um momento único”. 
Além de cada uma das unidades (residências) 
possuírem sofisticada e arrojada decoração, o local 
conta com uma completa infraestrutura. Um exclusivo 
spa, lounge e bar, piscina com raia de 25 metros, 
coberta, e pista de boliche estão entre as atrações, 
sem contar o pool de serviços pay-per-use – afinal, 
curtição em família é um dos objetivos do projeto 
hoteleiro. E quem pensa que o projeto é assinado por 
um arquiteto profissional, ledo engano. “Trouxe para 
as residências um pouco da minha essência, história 
e viagens. Busquei compor ambientes de alto padrão, 
mas com toques da “nossa casa”. Tenho gosto pela arte 
de construir e um olhar apurado para os detalhes da 
decoração. Foi por esses fatores que decidi investir no 
Villandry Reserve”, conta Mauro. 
 
PASSO PARA O MUNDO 
As vantagens de se hospedar no Villandry Reserve 
podem ir além de uma experiência única em um 
ambiente bucólico e exclusivo. O empreendimento pode 
abrir as portas do mundo para seus hóspedes, por meio 

do programa “Signature Selections” da RCI - Resort 
Condominiums International, empresa líder mundial 
em intercâmbio de férias. O sistema é conhecido como 
sistema de “tempo compartilhado”. 
O modelo de negócio permite que se adquira 
antecipadamente uma ou mais semanas de férias 
no local (Villandry Reserve), podendo desfrutar 
no momento em que for mais conveniente ou, se 
preferir, transferir os dias de hospedagem para outro 
empreendimento associado no Brasil ou exterior. São 
mais de 4.600 destinos de alto padrão, entre hotéis 
e resorts pelo mundo, que podem ser utilizados em 
qualquer época do ano. Com características climáticas 
e paisagísticas similares a de regiões europeias e 
contando com construções inspiradas na arquitetura 
típica dos alpes suíços, Campos do Jordão encanta 
os turistas por sua beleza. Além disso, a variedade 
gastronômica, atrações culturais e ecológicas garantem 
à cidade um charme peculiar, tornando-a um dos locais 
mais visitados todo o ano.

Villandry Reserve
Rua Coronel Joaquim Lacerda Abreu, 85 - Villa Imbiry
Campos do Jordão / SP  
[11] 4302 5471  
www.villandryreserve.com.br
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Satay 
Rua Padre João Manuel, 1249 
Jardins – São Paulo/SP 
[11] 3068 0169
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há delícias como o Arroz doce com manga e o Bolo de 
pistache com sorvete de chá verde. 
Além de pilotar as coqueteleiras da Brasserie des Arts, 
o premiado barman Marcelo Serrano também elaborou 
a carta de drinks do Satay, com criativos drinks 
autorais de inspiração oriental, servidos em taças, 
copos e xícaras especiais, sempre cuidadosamente 
apresentadas: Shangai Mule, Hong Kong, Green Tea, 
e o Smoked Duck. Na seção de clássicos, há coquetéis 
como Dry Martini, Mojito, Negroni, e Old Fashioned.

Badalação e gastronomia oriental
Satay, um dos melhores restaurantes chineses de São Paulo,  
oferece uma culinária precisa e muita gente bonita

Dos mesmos proprietários do restaurante vizinho, 
Brasserie des Arts – os sócios Luigi Cardoso, 
Philip Klein, Roberto Coelho da Fonseca e Silvio 

Coelho –, o restaurante chinês Satay, cuja cozinha é 
comandada pelo chef Low Kin (de Cingapura – que 
teve passagem por restaurantes da Tailândia), tem 
ambiente requintado.  
Seu cardápio reúne receitas contemporâneas e alguns 
dos maiores clássicos da cozinha da China, além 
de pratos com influência de outros países asiáticos. 
Servidos em bowls e travessas, os pratos são ideais 
para compartilhar e os clientes têm à disposição hashis 
e talheres ocidentais. 
Para começar a refeição, há entradas como o Chicken 
Satay, Wasabi Praws, Duck Salad, além Spring Rolls e 
Dumplings. Entre os pratos principais, o destaque fica 
com o Pekin Duck. Para preparar a receita, conhecida 
nas cortes imperiais da China desde o século XIV, o 
restaurante construiu uma sala climatizada – onde 
a ave fica pendurada para secar por pelo menos 12 
horas após um “banho” de mel e vinagre, entre outros 
ingredientes – e trouxe da China um forno especial 
de aço inox redondo, onde o pato é assado inteiro e 
depois fatiado.  
Outras sugestões são o Black Pepper Tuna, o Crispy 
Milk Praws, o Oyster Beef, o Pekin Chicken, e o Mango 
Duck. Como acompanhamento, o menu traz opções 
com o Noodle Meat e o Fried Rice. E para a sobremesa, 
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I DOLCI DI FLAVIO FEDERICO
Shopping JK Iguatemi São Paulo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi
São Paulo/SP
[11] 3152 6222
www.idolci.com.br

fornecedores. Dentre as especialidades estão cannoli, 
éclair, tiramisu, suprema de chocolate e novas criações 
como Gia, Rubus e Kuya. Também estão presentes os 
petit fours e doces secos como o bolinho de fubá, cuja 
receita Flavio herdou de sua avó. 
Os salgados ganham um espaço especial na vitrine 
da loja. Destaque para os croissants – feitos com pura 
manteiga, nos sabores clássico, presunto e queijo, 
peito de peru e cream cheese, ao lado do pain au 
chocolat; quiches e tortas gourmets, além de pão de 
queijo – aquele feito 100% com o puro queijo da Serra 
da Canastra de Minas Gerais. Suco de uva integral, 
refrigerantes, chás e água acompanham a carta de 
bebidas junto a espumantes Chandon Baby e variações 
de cafés e cappuccinos gourmets da Nespresso.

Dolci far niente
Flavio Federico inaugura nova boutique i Dolci, no Shopping JK Iguatemi São Paulo

Premiado e conhecido por fazer o melhor 
macaron do Brasil, o chef confeiteiro Flavio 
Federico se destacou tanto no Brasil quanto na 

França – foi instrutor da Escola de Artes Culinárias 
do Chef Laurent Suaudeau e jurado internacional 
da Coupe du Monde de Pâtisserie, em Lyon. Esteve 
à frente da Sódoces por 9 anos, e após 1 ano de 
pesquisa, preparo e desenvolvimento, Federico 
apresenta oficialmente ao público o primeiro espaço 
com sua nova marca i Dolci, no Shopping JK Iguatemi, 
em São Paulo. Com área de 24m² para 30 lugares, 
o projeto leva assinatura do premiado escritório 
internacional de arquitetura Carbondale, responsável 
pelo interior do mesmo shopping. 
Comandando a pâtisserie, Flavio mantém uma 
identidade que mescla o melhor da confeitaria técnica 
internacional com a brasilidade na essência, atuando 
com primor desde a escolha da matéria-prima até seus 



9797

IM
A

G
E

N
S

 D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

sobremesas. Os sucessos da casa: Pastel Siciliano, 
Carpaccio de Rosbeef de Cordeiro (com chips de 
batata doce) e Polvo Espanhol. Merecem atenção o 
Pork Ribs, Croquete de Pato e Pork Belly.  
Destaque para a sobremesa: Soft Choc, torta 
cremosa de chocolate com sorvete de baunilha e 
farofa de paçoca. Para cuidar da carta de drinques, 
foi convidado o premiado Rafael Pizanti, um dos 
principais mixologistas do país, que apresenta 
suas técnicas inusitadas em coquetéis com receitas 
clássicas e exclusivas: Berlusconi e Lolita.  
É aconselhável fazer reserva.

Bar + Restaurante = Barê
O conceito interativo Sharing Food em bar gastronômico conta com ambiente intimista

O recém-inaugurado Barê (o nome surgiu da 
união de “bar” e “restaurante”), localizado no 
bairro dos Jardins, já é sinônimo de sucesso. 

Os sócios Malvino Salvador, Raphael Einsfeld, 
Clovis Mello, Luiz Melo e o Chef Rodrigo Einsfeld, 
experientes profissionais nos ramos em que atuam, 
uniram suas ideias e referências com diversas 
pesquisas para criar o bar. 
Colecionador de prêmios na área gastronômica e com 
passagem por restaurantes renomados como Arola e 
Stuzzi, o Chef Rodrigo Einsfeld é o responsável pelo 
cardápio contemporâneo/fusion e por explorar o 
conceito Sharing Food. Ele combina suas criações com 
uma minuciosa seleção de ingredientes, e sugere uma 
alta gastronomia a ser compartilhada, para que todos 
possam experimentar a variedade do menu – desde 
as entradas, passando pelos pratos principais, até as 

BARÊ 
Alameda Lorena, 1.892 – Jardim Paulista  
São Paulo/SP 
[11] 3564 2015 | 3564 2016 
www.barejardins.com.br
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Tradicionalmente, o Chile, que tem uma grande reputação 
graças aos vinhos Carmenere, Cabernet Sauvignon e 
Chardonnay, hoje é um grande produtor de uma boa 

variedade de uvas que está sendo resgatada por grandes 
enólogos e vinícolas, pois o Chile possui grande diversidade de 
estilos, micro-terroirs, sabores, climas e riquezas vitivinícolas, 
vales e estilos.
A Carolina Wine Brands, conhecida no Brasil pelos varietais, 
vinhos fáceis de degustar, com grande volume de vendas no 
mercado nacional, quer conquistar novos horizontes com seus 
vinhos de corte com novas uvas. Há alguns anos a empresa está 
investindo em novas tecnologias e pesquisas, adquirindo novos 
vinhedos e principalmente mão de obra especializada tanto em 
Casablanca, com o novo vinhedo de Cerro, como em Totihue.
A convite das vinícolas Santa Carolina e Viña Casablanca, fui 
descobrir e conhecer as novas propostas de vinhos enológicos.

Nova expressão do Chile
Santa Carolina e Viña Casablanca vêm conquistando  
a cada dia mais apreciadores do vinho por excelência
T E X T O  E  F O T O S   N E Y  A Y R E S
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Na imagem acima, novas vinhas Santa Carolina 
são testadas. Abaixo, a safra histórica
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NOVOS VINHOS, NOVAS UVAS
Com resultados muito satisfatórios, a empresa 
já lançou no mercado chileno vinhos muito 
modernos e expressivos, brancos elegantes, frescos 
e aromáticos, e tintos macios e equilibrados como 
por exemplo um Pinot Noir produzido no novo 
vinhedo de Cerro, a primeira safra engarrafada  
a partir deste vinhedo, e os clássicos que o ícone 
da vinícola, o vinho Neblus Safra 2011 – um vinho 
espetacular, que impressionou bastante na prova 
de barrica –, que só deve chegar ao mercado  
em dois anos. Os enólogos estão trabalhando  
no desenvolvimento de novas vinhas, como a 
Romano e Gewürztraminer.
Gostaria de destacar as uvas Carignan, que 
podem ser a nova expressão do Chile. Tive a 
oportunidade de degustar as safras 2008, 2009, 
2010 e 2011, que se mostraram bem equilibrados, 
com taninos macios e vinhos bem elegantes e 
aromáticos; a cada ano, mostrou uma evolução 
bem expressiva.
Na Vinícola Santa Carolina, comercializada 
pela Casa Flora situada em São Paulo, tivemos 
oportunidade de degustar algumas novidades 
como ‘Specialties Collection’, um Mourvèdre Wild 
Spirit, do Vale de Cachapoal, um Chardonnay 
Hidden Creek, do Vale de Limarí, um Carignan 
Dry Farming, além do projeto Luis Pereira, uma 
pequena e especial produção que resgata a história 
dos primórdios da vinícola e de seu fundador, 

recuperando também uma parte da história 
vinícola do próprio país. Um vinho “europeu” na 
essência e no copo! Um belo exemplar degustado 
apenas na presença de Andrés Caballero, 
considerado uns dos melhores enólogos do Chile.
Depois de muitas novidades e experiências, 
fechando a viagem com uma degustação vertical 
com o vinho ícone da vinícola Santa Carolina, 
o Herencia100 % Carmenere, safras 2007, 2008 
e 2009, esta degustação foi realizada na maior e 
mais antiga adega do Chile (1875), contou com 
as presenças de Andrés Cabellero (winemaker), 
Alejandro Wedeles (winemaker), Christian A.Wylie 
(diretor), Roberta Llewin (gerente de marketing), e 
o dono da empresa, Sr. Santiago Larraín.
E o fantástico vinho reserva da Família, safra 
1962, após 52 anos de guarda, mantém seus 
aromas frutados, corpo e no paladar com 
estrutura e boa persistência na boca, foi sem 
dúvida uma experiência fantástica. Comprova-se 
que o Chile é um grande produtor com destaque 
internacional no mundo dos vinhos.
www.casaflora.com.br 
www.portoaporto.com.br

Safra 1962, ainda com aromas e um belo frescor no paladar

Degustação vertical 100% uvas Carignan

Barricas de alumínio para vinhos branco, 
que fica na fermentação por mais de 1 ano



100100

TIME OFF bebidas

Veuve Clicquot Cellar in the Sea
Adega submersa promete desvendar os mistérios de envelhecimento no fundo do mar

A Maison Veuve Clicquot lançou 
o projeto Cellar in the Sea, que 
envolveu a submersão de garrafas 

de Veuve Clicquot – dos tradicionais Brut 
Yellow Label e Demi-Sec ao sofisticado 
Rosé Vintage 2004 –, no mar Báltico, dentro 
de uma adega projetada especialmente 
para analisar de maneira controlada como 
funciona o processo de envelhecimento de 
champagnes no fundo do mar. A adega foi 
submersa próximo ao Arquipélago de Åland 
(Finlândia), local onde, em 2010, 47 garrafas 
de Veuve Clicquot – datadas de 1840 – 
foram descobertas em um navio naufragado. 
Tudo para recriar o mesmo ambiente de 
envelhecimento que garantiu às garrafas 
encontradas ótimas condições de degustação. 

A Veuve Clicquot fará retiradas periódicas 
dessas garrafas no fundo do mar para comparar 
a uma seleção semelhante de champagnes 
mantidos nas adegas da Maison Clicquot, em 
Reims, na França. Na tentativa de desvendar os 
segredos do envelhecimento no fundo do mar, 
essas análises serão coordenadas pelo chef de 
cave da Maison, Dominique Demarville, em 
mais um testemunho da herança de inovação 
e audácia deixada pela Madame Clicquot e a 
celebração da excelência de seu savoir-faire 
sobre o processo de envelhecimento de seus 
preciosos vinhos. 
 
www.veuve-clicquot.com

 
Assista o vídeo no YouTube
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Belo Barbaresco
Aromático, elegante e refinado

A importadora Vinci recebeu a visita de Valter Bera, enólogo 
da vinícola que leva seu sobrenome, que comandou uma 
degustação dos seus vinhos. Trata-se de um clássico produtor 

do Piemonte, conhecido por elaborar alguns dos rótulos de melhor 
relação qualidade-preço da região, indo de confiáveis Moscato a 
tintos seriamente bons, como o Barbaresco e o Barbera. O destaque 
foi para seu Barbaresco DOGG 2008 – vinho muito elogiado pela 
publicação Gambero Rosso –, seus taninos são macios com aptidão 
gastronômica, a maturação é de 24 meses em barricas de carvalho 
francês e mais 8 meses em garrafa antes de ser comercializado. 
Preço médio: R$ 180,00 
Vinci  
[11] 3130 4500 
www.vinci.com.br

Vinhas Velhas
Vinhos portugueses da melhor tradição do Douro

Da adega Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo, constru-
ída em 1764, localizada na região do Douro, cachos de uva 
são selecionados à mão. O destaque são suas salas de barri-

cas e as adegas subterrâneas que permitem a maturação da madeira 
ou em garrafa dos melhores lotes de DOC Douro e Vinho do Porto, 
seus pomares são do século XVIII, situados juntos às linhas de 
água que caracterizam a paisagem do Douro. O vinho selecionado é 
Quinta Nova, reserva safra 2011, elaborado com vinhas velhas; seu 
envelhecimento é de 17 meses em carvalho francês. 
Preço: R$ 360,00 
Magnum Importadora  
[41] 3019 6213 
www.magnumimportadora.com

100 Barricas do Chile
100 Vinícolas, 100 Enólogos, 100 Barricas = 1 Vinho

Projeto inovador liderado por Rafael Prieto (A Top Winemakers) 
reúne em uma única garrafa as 100 melhores vinícolas do 
país. O vinho 100 Barricas do Chile é surpreendente e singular, 

reflete toda a diversidade, riqueza e potencial de criatividade enoló-
gica das vinícolas pertencentes a 12 Vales do Chile, cada uma con-
tribuiu com 1% da criação deste magnífico vinho, com uma barrica 
de Cabernet Sauvignon. 100 Barricas do Chile consumiu um ano de 
trabalho, e resultou em um novo estilo de vinho, profundo e equili-
brado com taninos finos, aveludado, concentrado e com final longo. 
Envelheceu em média 14 meses em carvalho francês. 
Preço: R$ 435,00 
AC Importadora Terruares 
[11] 98799 1796 
www.terruares.com
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Trio etílico
Agradável companhia para as boas viagens: 
Select, Reserve e Vintage

A renomada destilaria familiar William Grants & Sons 
desenvolveu uma edição especial de seu whisky 
mais premiado, a Cask Collection, de Glenfiddich. A 

coleção foi elaborada para venda exclusiva em lojas Global 
Travel Retail dos aeroportos.  
Brian Kinsman, o Mestre Balt, conseguiu nesta nova edição 
fundir complexos sabores, acrescentando camadas extras 
de riqueza, profundidade e complexidade para cada whisky. 
Pensada para viajantes, pessoas que exploram os sabores 
do mundo e estão sempre de passagem por aeroportos, a 
Glenfiddich Cask Collection apresenta três opções da bebida: 
o Select, o Reserve e o Vintage. 
O Vintage é esfumaçado, floral e intenso. O Glenfiddich 
Vintage (ABV 40%, 70cl - U$ 140.00) é um whisky com 
expressão levemente repetida. Brian Kinsman selecionou a 
mão os melhores barris de carvalho europeu e americano 
e casou-os em pequenos lotes para criar um malte único 
verdadeiramente extraordinário, o culminar de artesanato 
e habilidade. Os cascos de carvalho europeu conferem um 
caráter toffee apple vibrante, enquanto que o carvalho 
americano dá camadas de cinzas esfumaçados adicionais de 
aveludado, baunilha e suavidade. 
Preço sob consulta  
William Grant & Sons 
www.williamgrant.com

True Bloody
Um novo sabor, extremo e intenso

A Belvedere lançou recentemente Bloody Mary, o novo sabor 
de Belvedere Vodka. É a primeira vodka super premium 
elaborada especialmente para um tipo de drink. Utiliza pro-

cesso único e registrado de maceração 100% natural. Tomates fres-
cos, pimenta negra, raiz forte, pimentão, pimenta Chilli, vinagre 
destilado e limão, combinados para criar a maior concentração de 
ingredientes já utilizados pela destilaria em uma vodka macerada. 
Substitui com excelência o mescal e a tequila blanco.  
Premiada com a medalha Double Gold pelo “Os 50 Melhores”, na 
seção personalizada Best Off, eleita por entusiastas e degustadores. 
Preço sugerido: R$ 130,00 
Belvedere 
SAC [11] 3062 8388  
www.belvederevodka.com
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