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Dois ensaios exclusivos com as últimas tendências
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Prada
Óculos solar da Linea Rossa, feitos em 
metal curvado, com hastes em acetato 
que levam um sutil detalhe em vermelho.
cód. 018216

Cartier
O modelo Neil é inspirado na linha Pilot com 
acabamento escovado em platina e rutênio, 
hastes flexíveis, lentes polarizadas e, claro, 
assinatura Cartier.
cód. 016027

Oakley Plaintiff
Feito em metal preto com detalhes em vermelho, o Plaintiff, 
no modelo Aviador, também leva em sua confecção o 
material C5 e lentes de plutonite black polarizada.
cód. 017644

Oakley C Wire
Fabricado com o revolucionário material C5 e 
lentes de plutonite VR28, na cor Black Iridium.
cód. 018230
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Gucci
O modelo 3157-S, da Gucci, é um óculos solar feminino 
clássico, feito em acetato. Seu desenho lembra uma 
tartaruga, e traz ainda o lado interno das hastes em 
vermelho, e lentes de policarbonato marrom em degradê.
cód. 015552

Roberto Cavalli
Óculos solar, modelo 575-S (Gazania), em acetato 
ultraleve marrom com detalhes em dourado nas hastes.
cód. 016865

Empório Armani
O modelo 9546 em acetato preto, com lentes em 
policarbonato cinza, segue uma linha mais retrô.
cód. 009366

Dolce & Gabbana Madonna
O modelo 4107 em acetato marrom leva a assinatura da 
pop star Madonna.
cód. 017238
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Dior
Modelo gatinho Milady estilo anos 1960/1970, é 
feito em material Optyl e lentes de policarbonato 
marrom em degradê.
cód. 016501

Emilio Pucci
O modelo 635, na cor azul (425) é feito  
em acetato com detalhes em metal nas 
hastes, e lentes em policarbonato degradê.
cód. 014317

Bulgari
Óculos masculino, estilo Aviador, 
em acetato com lentes cinza.
cód. 012139

Tom Ford
Clássico e elegante, o modelo Eugênia, da 
Tom Ford, em metal dourado, tem lentes 
de policarbonato marrom em degradê.
cód. 012729

destaques  
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Carrera Winner
Estilo moderno e descolado, com ponte dupla 
e lentes de policarbonato em degradê cinza.
cód. 014646

Ray Ban Aviator
Clássico modelo Aviador, dourado (cor 001/3E) com 
lentes de cristal em degradê.
cód. 004709

Tom Ford
O modelo Ramone é um óculos no estilo 
Aviador, em acetato bem leve, detalhes em 
metal e lentes de policarbonato marrom.
cód. 012728

Ray Ban Wayfarer
Óculos solar modelo Wayfarer, em acetato 
vermelho (cor 955), com lentes de cristal G15.
cód. 005912
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Maria Sharapova

Por Cacá Fernandes

TAG Heuer
Design, tecnologia e materiais inovadores para óculos de alto desempenho

Automatic
O TAG Heuer Automatic é a prova de que alta tecnologia, 
design inovador e qualidade podem se materializar 
em um único produto. Uma revolucionária tecnologia, 
exclusiva e patenteada, aplicada em suas charneiras 
inovadoras, permite a abertura das hastes com um 
simples gesto das mãos. Hastes retas de elastômero 
asseguram excelente aderência e as plaquetas Autoflex 
(auto-ajustáveis) garantem o conforto.

Solar Classic Racer
Design esportivo com linhas dinâmicas, o Classic Racer 
foi desenvolvido em materiais que unem força e conforto, 
é duas vezes mais leve que as peças em acetato, flexível 
e tem memória de forma, resistente a impactos, riscos e 
mudanças bruscas de temperatura.

EM 2002, A TAG HEUER LANçOU SUA LINHA DE EyEWEAR E SEUS 
óculos trazem o DNA da empresa, marcada pela inovação, 
onde design e tecnologia são aliados a materiais de alto 

desempenho como o titânio e o elastômero para, junto com lentes 
de alta resistência, criar produtos específicos, com desempenho 
diferenciado, para a prática de esportes.

A renomada marca suíça TAG Heuer, originalmente apenas Heuer, 
nasceu em 1860 quando Edouard Heuer, com apenas 20 anos de 
idade, fundou seu ateliê em Saint-Imier na Suíça. Inovadora, sempre 
teve sua marca ligada ao mundo dos esportes. No século 20, a 
cronometragem tinha o grande desafio do aumento da precisão. E a 
TAG Heuer se tornou fornecedor de equipamento de medição de alguns 
dos principais eventos esportivos da época como as Olimpíadas da 
Antuérpia (1920), Paris (1924) e Amsterdã (1928). Nos últimos anos a 
marca se aproximou ainda mais de grandes celebridades do esporte, 
contando com novos embaixadores como a tenista Maria Sharapova, 
pilotos de Formula 1 como Lewis Hamilton e Jenson Button, além do 
maior golfista de todos os tempos, Tiger Woods.

A variedade de produtos e assessórios aumentou nos últimos 
anos e parece ser uma tendência na empresa suíça, que hoje faz 
parte do conglomerado de luxo LHMV, que detém grandes marcas 
como Louis Vuitton, Fendi e Bulgari, bebidas como Hennessy, Veuve 
Clicquot e Moët & Chandon, relógios como Zenith, Chaumet e Hublot 
entre muitas outras grifes dos mais diversos segmentos. 
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DAX Alphaville
Ótica DAX inaugura sua mais nova loja no Shopping Iguatemi Alphaville

MAIS UMA UNIDADE DA ÓTICA DAX FOI INAUGURADA NO 
Shopping Iguatemi Alphaville, um dos empreendimentos mais 
aguardados da região. O novo Shopping nasceu com um projeto 

inovador combinando as mais modernas técnicas de construção às práticas 
sustentáveis que também serão aplicadas em sua operação diária.

Instalado em um terreno de 32 mil metros quadrados, o novo shopping 
é dividido em quatro andares e apresenta números impressionantes: 
são 144 lojas, 11 restaurantes, 7 salas de cinema e 1690 vagas de 
garagem em um empreendimento no qual a modernidade caminha lado 
a lado com a preocupação ambiental: baixo consumo de energia, uso 
racional dos recursos hídricos, ampliação de áreas verdes e redução das 
emissões de carbono e resíduos em geral.

A nova loja no Shopping Iguatemi Alphaville se destaca pela 
modernidade do projeto e possui um espaço clean e aconchegante com 
os principais lançamentos do setor óptico, como TAG Heuer, Alain Mikli, 
Missoni, Dior, Chanel, Marc Jacobs, Oakley, Pierre Cardin, Prada, Diesel, 
Dolce & Gabbana, entre muitas outras grifes famosas. 

Nova Loja Shopping Iguatemi Alphaville
Alameda Rio Negro, 111 – Loja 239
Alphaville - (11) 4195 6478fo

to
s 

Di
vu

lg
aç

ão

Conheça todos os endereços da Ótica DAX

DAX Fashion - Morumbi Shopping
Avenida Roque Petrôni Júnior, 1089 – Loja 207s – (11) 5189 3500
Alameda Lorena, 1652
Jardim Paulista – (11) 3062 4130
Avenida Paulista, 2001 – Loja 22
Cerqueira César – (11) 3284 2916
Morumbi Shopping
Avenida Roque Petrôni Júnior, 1089 – Loja 03 – (11) 5189 6600
Shopping Anália Franco
Avenida Regente Feijó, 1739 – Loja Qq88 – (11) 2076 1004
Shopping Bourbon Pompeia
Rua Turiassú, 2100 – Loja 254 – (11) 3673 3335
Shopping Center Norte
Travessa Casalbuono, 120 – Loja 945 – (11) 2252 2498
Shopping Penha
Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Loja 1117 – (11) 2294 1879
Shopping Plaza Sul
Praça Leonor Kaupa, 100 – Loja 103 – (11) 5073 8326
Shopping Vila Olímpia
Rua Olimpíadas, 360 – Loja 107 – (11) 3044 3525

Maiores informações no site: www.oticadax.com.br

lojas  
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A linhA de óculos de PhiliPPe stArck PArA AlAin Mikli é 
mais uma das bem sucedidas investidas do designer e prova de sua 
incrível versatilidade. lançada há poucos anos, a coleção se diferencia 
pela elegância e principalmente por sua filosofia por trás do design. 

Philippe starck baseou sua criação nas articulações do corpo humano, 
especialmente das articulações do ombro, da clavícula. starck falou 
com exclusividade para dAX sobre os starck eyes eyewear, sem deixar 
de lado seu habitual bom humor.

Por Edgard Reymann

Como surgiu a colaboração com Alain Mikli?
Percebi imediatamente que Mikli seria o parceiro ideal por causa de seu 
enorme nariz, único capaz de acomodar três óculos ao mesmo tempo. 
Agora seriamente, vi que ele tinha a vocação de trabalhar com o objeto 
e sua essência. e não caímos na armadilha de fazer design, buscamos 
a elegância de torná-lo o mais imperceptível possível.

Qual a importância do Eyewear em sua obra?
em si, o produto não é tão importante. ele só faz sentido se for um 
pretexto para que gere comentários. com o eyewear, eu posso falar da 
essência de nossa existência. uma parte do eyewear não é um item de 
moda nem um acessório. ele cumpre uma função fundamental, que é o 
reparo de uma deficiência. num mundo que nos asfixia com produtos, 
cujo único propósito é ser vendido, o eyewear pertence a uma esfera 
do que é fundamental, ou seja, é desenhado e manufaturado para o 
benefício dos seres humanos.

Qual sua fonte de inspiração?
Minha ambição sempre foi a de fazer as pessoas pertencerem à minha tribo 
cultural, torná-las mais bonitas e sexies. Para chegar a isso, me inspirei no 
corpo humano, mais especificamente a clavícula. na verdade, eles denotam 
um tema que sempre busquei: desmaterialização e bionismo.
 
É da natureza do design transformar as dimensões culturais e 
simbólicas dos óculos como um objeto?
de fato, design é sempre um pretexto, uma forma de servir e assim 
garantir seu direito à existência. com o starck eyes nós antecipamos 
o desaparecimento do sistema de moda. estamos numa realidade do 
futuro: de todos os objetos que desenhei, starck eyes é a coleção que 
fiz melhor, são objetos que podem se encaixar no que eu chamo de 
“não-produtos do amanhã”. um objeto ético, que reflete a elegância 
da inteligência na qual a marca serve apenas como suporte daquilo 
que você pode ver.

É possível projetar a coleção Starck Eyes para daqui a dez anos?
com sua ambição e filosofia, o starck eyes foi revolucionário desde sua 
criação. com biomecânica e design atemporais, ele é um dos objetos 
mais bem acabados no campo da elegância e da discrição para aqueles 
que amam qualidade. A coleção se torna tão refinada quanto a alta 
costura ou um bom vinho. 

Philippe Starck
Design somente para os seus olhos
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STARCK® BIOLIGHT®

A funcionalidade e o conforto 
dessas peças partem da inovação 
no design de Phillippe starck. 
design de personalidade moderada 
e traços mais discretos fazem 
com que as hastes se ajustem a 
qualquer formato de cabeça.

Phillipe starck, em parceria com Alain Mikli, se inspirou nos movimentos da clavícula 
humana para desenvolver uma tecnologia revolucionária para o mercado óptico. o Bionism 
utiliza-se de uma microarticulação que permite a liberdade multidirecional. Feito a partir de 
um único bloco de aço inoxidável cirúrgico, suporta mais que 50.000 movimentos mantendo a 
qualidade e a flexibilidade das hastes.

STARCK® BIOZERO®

na fabricação da linha BioZero®, 
um polímero de máxima performance 
utilizado nas indústrias de alta 
tecnologia, que aliada à flexibilidade, 
faz com que as hastes com 
elastômero suave e antiderrapante 
ganhem leveza e resistência.

STARCK® BIOOP®

um design de muita personalidade 
e moderno. leveza, estabilidade e 
liberdade para os movimentos, pois 
a peça só faz contato com uma das 
partes mais indolores da cabeça.
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saúde  

São Paulo, março de 2011 - os raios uV afetam a Visão 
tanto quanto a pele, mas a proteção dos olhos no dia-a-dia ainda 
não está no topo das preocupações da maioria das pessoas. 

uma pesquisa realizada pelo ibope a pedido da transitions optical aponta 
que enquanto 86% dos entrevistados associam problemas de pele como 
consequência da exposição prolongada ao sol, apenas 30% lembram-se 
de doenças ligadas aos olhos, como catarata e degeneração macular. 

a pesquisa entrevistou mil pessoas em Belo Horizonte, fortaleza, 
Porto alegre, rio de Janeiro e são Paulo, em dezembro de 2010. em Porto 
alegre, por exemplo, 99% dos entrevistados lembraram-se de doenças 
da pele ao serem perguntados sobre os efeitos nocivos do sol. Na mesma 
cidade, apenas 39% das pessoas lembraram-se dos danos à visão.

os números, entretanto, demonstram que a consciência sobre 
os danos dos raios uV à visão aumentou. em 2009, uma pesquisa 
similar, também realizada pelo ibope a pedido da transitions, mostrou 
que apenas 19% dos pesquisados apontaram doenças oftalmológicas.

Para o médico oftalmologista, leôncio Queiroz Neto, a maioria dos 
entrevistados ainda se lembra mais de doenças relacionadas à pele 
porque o sol causa problemas imediatos na derme como: ardência 
por queimadura, descamação e manchas. Já nos olhos, praticamente 
todos os efeitos são cumulativos. 

entre as principais doenças oculares causadas pela radiação 
ultravioleta estão: catarata, fotoceratite, pterígio e degeneração 
macular. “a catarata, opacificação do cristalino (membrana 
responsável pelo foco), é a maior causa de cegueira tratável no mundo. 
responde por 47% dos casos de perda da visão entre brasileiros e 
têm um crescimento de 120 mil novos casos ao ano. a única forma 
de tratamento é a cirurgia em que o cristalino natural é substituído por 
uma lente intraocular”, explica o oftalmologista.

Queiroz Neto ressalta que da mesma forma que o sol provoca o 
envelhecimento precoce da pele, causa envelhecimento dos olhos. “em 
geral a catarata surge a partir dos 60 anos, mas pode ocorrer antes em 
quem se expõe muito ao sol. um levantamento feito nos estados unidos 
com 834 remadores que passaram a maior parte da vida com os olhos 
expostos constantemente ao sol, sem proteção, mostrou que 30% (250) 
deles tiveram diagnóstico de catarata por volta dos 50 anos”, alerta.

Já a degeneração macular é a causa mais comum de cegueira 
definitiva no ocidente, informa o médico. ela ocorre quando a 
radiação causa a morte de células da mácula – parte central da 
retina, responsável pela visão de detalhes. a exposição acumulada 
aos raios uV causam ainda o ressecamento da lágrima, que leva à 
ceratite, inflamação da córnea e pterígio, que é uma forma de defesa 
contra o ressecamento provocado pela radiação uV, em que ocorre o 

espessamento da conjuntiva (membrana que cobre a parte branca do 
globo ocular e a superfície interna das pálpebras). 

Para proteger os olhos dos danos dos raios ultravioletas o médico 
recomenda usar lentes de qualidade e que protejam entre 90% 
e 100% da radiação uV. “esta proteção é necessária tanto nos óculos 
de sol, quanto nas lentes comuns usadas no dia-a-dia, mas muitos se 
esquecem de que os raios uV nos atingem em várias situações”, alerta. 
Queiroz Neto também reforça os cuidados que todos já deveriam saber: 
além dos óculos, usar chapéu, boné ou viseira e evitar a exposição nos 
horários de pico da radiação  – entre 10 e 16 horas.

ele reforça que, já que os danos dos raios uV são cumulativos, os 
olhos das crianças devem ser protegidos. além disso, elas passam três 
vezes mais tempo ao ar livre do que adultos e estudos demonstram que 
80% do tempo que passamos em ambientes externos ocorre antes dos 
18 anos. “o ideal é iniciar o uso de óculos escuros a partir dos 10 anos. 
antes disso, para não atrapalhar o desenvolvimento dos olhos, eles 
devem ser protegidos com viseiras, chapéu ou boné, sempre evitando 
os horários de pico da radiação. isso porque, estas barreiras físicas só 
bloqueiam 50% da radiação”.

“Já para crianças que necessitam de lentes corretivas logo nos 
primeiros anos de vida, o ideal é usar lentes fotossensíveis. isso porque 
associam proteção uV, bom estímulo do sistema ocular e reduzem o 
cansaço visual no vídeo game por calibrarem o brilho do monitor em 
um nível bastante confortável”, indica Queiroz Neto. 
Texto cedido pela Transitions.
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Os raios UV e a visão
População ainda não está consciente dos danos do sol aos olhos, aponta pesquisa; 

enquanto 86% dos entrevistados lembraram-se de doenças de pele como consequência 
da exposição aos raios UV, apenas 30% mencionaram doenças oftalmológicas

26

26 - materia tecnica.indd   26 27/06/2011   22:53:36



saúde  

São Paulo, março de 2011 - os raios uV afetam a Visão 
tanto quanto a pele, mas a proteção dos olhos no dia-a-dia ainda 
não está no topo das preocupações da maioria das pessoas. 

uma pesquisa realizada pelo ibope a pedido da transitions optical aponta 
que enquanto 86% dos entrevistados associam problemas de pele como 
consequência da exposição prolongada ao sol, apenas 30% lembram-se 
de doenças ligadas aos olhos, como catarata e degeneração macular. 

a pesquisa entrevistou mil pessoas em Belo Horizonte, fortaleza, 
Porto alegre, rio de Janeiro e são Paulo, em dezembro de 2010. em Porto 
alegre, por exemplo, 99% dos entrevistados lembraram-se de doenças 
da pele ao serem perguntados sobre os efeitos nocivos do sol. Na mesma 
cidade, apenas 39% das pessoas lembraram-se dos danos à visão.

os números, entretanto, demonstram que a consciência sobre 
os danos dos raios uV à visão aumentou. em 2009, uma pesquisa 
similar, também realizada pelo ibope a pedido da transitions, mostrou 
que apenas 19% dos pesquisados apontaram doenças oftalmológicas.

Para o médico oftalmologista, leôncio Queiroz Neto, a maioria dos 
entrevistados ainda se lembra mais de doenças relacionadas à pele 
porque o sol causa problemas imediatos na derme como: ardência 
por queimadura, descamação e manchas. Já nos olhos, praticamente 
todos os efeitos são cumulativos. 

entre as principais doenças oculares causadas pela radiação 
ultravioleta estão: catarata, fotoceratite, pterígio e degeneração 
macular. “a catarata, opacificação do cristalino (membrana 
responsável pelo foco), é a maior causa de cegueira tratável no mundo. 
responde por 47% dos casos de perda da visão entre brasileiros e 
têm um crescimento de 120 mil novos casos ao ano. a única forma 
de tratamento é a cirurgia em que o cristalino natural é substituído por 
uma lente intraocular”, explica o oftalmologista.

Queiroz Neto ressalta que da mesma forma que o sol provoca o 
envelhecimento precoce da pele, causa envelhecimento dos olhos. “em 
geral a catarata surge a partir dos 60 anos, mas pode ocorrer antes em 
quem se expõe muito ao sol. um levantamento feito nos estados unidos 
com 834 remadores que passaram a maior parte da vida com os olhos 
expostos constantemente ao sol, sem proteção, mostrou que 30% (250) 
deles tiveram diagnóstico de catarata por volta dos 50 anos”, alerta.

Já a degeneração macular é a causa mais comum de cegueira 
definitiva no ocidente, informa o médico. ela ocorre quando a 
radiação causa a morte de células da mácula – parte central da 
retina, responsável pela visão de detalhes. a exposição acumulada 
aos raios uV causam ainda o ressecamento da lágrima, que leva à 
ceratite, inflamação da córnea e pterígio, que é uma forma de defesa 
contra o ressecamento provocado pela radiação uV, em que ocorre o 

espessamento da conjuntiva (membrana que cobre a parte branca do 
globo ocular e a superfície interna das pálpebras). 

Para proteger os olhos dos danos dos raios ultravioletas o médico 
recomenda usar lentes de qualidade e que protejam entre 90% 
e 100% da radiação uV. “esta proteção é necessária tanto nos óculos 
de sol, quanto nas lentes comuns usadas no dia-a-dia, mas muitos se 
esquecem de que os raios uV nos atingem em várias situações”, alerta. 
Queiroz Neto também reforça os cuidados que todos já deveriam saber: 
além dos óculos, usar chapéu, boné ou viseira e evitar a exposição nos 
horários de pico da radiação  – entre 10 e 16 horas.

ele reforça que, já que os danos dos raios uV são cumulativos, os 
olhos das crianças devem ser protegidos. além disso, elas passam três 
vezes mais tempo ao ar livre do que adultos e estudos demonstram que 
80% do tempo que passamos em ambientes externos ocorre antes dos 
18 anos. “o ideal é iniciar o uso de óculos escuros a partir dos 10 anos. 
antes disso, para não atrapalhar o desenvolvimento dos olhos, eles 
devem ser protegidos com viseiras, chapéu ou boné, sempre evitando 
os horários de pico da radiação. isso porque, estas barreiras físicas só 
bloqueiam 50% da radiação”.

“Já para crianças que necessitam de lentes corretivas logo nos 
primeiros anos de vida, o ideal é usar lentes fotossensíveis. isso porque 
associam proteção uV, bom estímulo do sistema ocular e reduzem o 
cansaço visual no vídeo game por calibrarem o brilho do monitor em 
um nível bastante confortável”, indica Queiroz Neto. 
Texto cedido pela Transitions.
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Os raios UV e a visão
População ainda não está consciente dos danos do sol aos olhos, aponta pesquisa; 

enquanto 86% dos entrevistados lembraram-se de doenças de pele como consequência 
da exposição aos raios UV, apenas 30% mencionaram doenças oftalmológicas
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Gainsbourg – Vida Heróica
(Gainsbourg - Vie Héroïque – EUA/ França - 2010)
Diretor: Joann Sfar

Cinebiografia do músico francês Serge Gainsbourg (Eric 
Elmosnino), o filme acompanha seu crescimento na Paris 
ocupada pelos nazistas, da década de 1940, o sucesso 
nas décadas de 1960 e 1970, até sua morte, em 1991. 
Serge Gainsbourg, um jovem judeu, um novo e tímido poeta 
que deixa para trás suas pinturas e seu quarto para viver 
uma vida desregrada de um músico. É uma vida “heróica”, 
onde as criaturas de sua cabeça ganham corpo na tela, e 
sua eloquência artística combina com seus escandalosos 
casos de amor, como os que teve com as divas Jane Birkin 
e Brigitte Bardot. Desses elementos nasce um trabalho 
subversivo que cresce e agita o mundo inteiro com o sexy 
sucesso Je t’aime moi non plus, criado para Brigitte Bardot, 
mas que acabou lançando Jane Birkin.

fo
to

s 
Di

vu
lg

aç
ão

Os Agentes do Destino
(The Adjustment Bureau – EUA 2011) | Diretor: George Nolfi

O thriller de ficção científica Os agentes do destino (The 
adjustment bureau), estreia como diretor de George Nolfi, 
coroteirista de sucessos como O ultimato Bourne e Doze 
homens e um segredo (ambos estrelados por Matt Damon), 
é baseado num conto do cultuado autor de ficção científica 
Philip K. Dick publicado em 1950 e narra a história de David 
Norris (Matt Damon), um carismático congressista que 
parece destinado ao estrelato político nacional. Ele conhece 
Elise Sellas (Emily Blunt), uma linda bailarina, mas começa 
a perceber circunstâncias estranhas e esforços ocultos 
atrapalhando o romance.
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Canalha!
Fabrício Carpinejar – 320 páginas – Editora Bertrand Brasil

Lançado com muito sucesso em 2008, Canalha!, Livro de crônicas 
do escritor gaúcho Fabrício Carpinejar, é uma provocação desde o título. 
Um ato corajoso e irreverente contra os rótulos masculinos. Uma leitura 
divertida do homem contemporâneo, perplexo e desorientado com as 
transformações de comportamento, a dissolução e a inversão dos papéis 
de cada gênero na sociedade. O autor mostra que o canalha mantém 
o charme sexual, mas não é mais o mesmo apregoado pelo Nelson 
Rodrigues e tantos escritores da metade do século XX. Está para ser 
lançado o novo livro do autor chamado Borralheiro que, ao que parece, 
vai colocar o homem moderno no seu devido lugar.

Canalha, substantivo feminino
Martha Mendonça – 144 páginas – Editora Record

Em 2011, a jornalista carioca Martha Mendonça dá o troco e aborda, 
em seu primeiro livro solo, um universo muito particular: a canalhice 
feminina. Em Canalha, substantivo feminino, ela subverte o clichê de 
gênero e mostra que a mulher, quando quer, sabe muito bem como ser 
canalha. A canalhice não é um privilégio masculino. 

Em seis relatos fictícios, as controvertidas anti-heroínas Larissa, Cristina, 
Ângela, Diana, Ingrid e Mariana – de diferentes gerações e em diferentes 
contextos, mas unidas por uma mesma, incontrolável e terrível inclinação – 
relatam, na primeira pessoa, aonde sua natureza amoral as levou.

Elas não estão com raiva e não querem vingança. Não são a ex-mulher 
que aliena os filhos dos pais ou a ex-namorada que arranha todo o carro do 
cara quando leva um pé-na-bunda. Apenas não conseguem deixar de ser... 
canalhas. Agem por prazer, por necessidade de manipular e se dar bem.

Para homens e para mulheres
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O novo Strokes
Angles, novo trabalho do Strokes, grupo 

queridinho da crítica, foi marcado pela polêmica 
dispensa do produtor Joe Chicarelli, famoso por 
trabalhar com bandas como U2 e White Stripes. 
Depois de desentendimentos, eles decidiram 
descartar todas as canções que Chicarelli tinha 
participado, com excessão de “Life Is Simple In The 
Moonlight”, e começar a produção do CD quase do 
zero. O que fez com que Angles fosse o primeiro 
trabalho que tem contribuição efetiva de cada um 
dos integrantes da banda. Nos discos anteriores, 
quem estava por trás das composições era o 
vocalista Julian Casablancas, que apesar de agora 
compartilhar a criação com seus companheiros, 
ainda se mantém como principal compositor. Este 
fator democrático, no entanto, se mostra muito mais 
contra do que a favor do disco. Cada canção tem 
características bastante diferente das outras, que 
faz com que o álbum não soe como uma unidade, 
mas como justaposição de várias composições 
isoladas que alguém reuniu para, rapidamente, 
torná-lo vendável como obra completa. O mérito 
do álbum é trazer uma sonoridade bem diferente 
dos discos anteriores e mostra que talvez o grupo 
pode trilhar novos caminhos em sua carreira.  
Angles – Strokes – Sony Music - 2011
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O bom e velho Bryan Ferry
Uma das figuras mais bem sucedidas surgidas 

do glam rock dos anos 1970, Bryan Ferry é um caso 
feliz de artista que, com o tempo, não se torna cover 
de si próprio. Este que é seu décimo terceiro álbum da 
carreira – além dos clássicos que ele realizou à frente do 
Roxy Music – é o primeiro com canções inéditas desde 
1994. O cara está inspirado.

Compõe como se estivesse no frescor da juventude 
(ele tem 65 anos) e não deixa o ouvinte indiferente ao 
seu balanço. Fazendo o tipo bonitão, ele usou essa 

imagem para fazer discos glamourosos, 
sempre com modelos na capa. Tops aliás com 
quem ele estava saindo na época. Porém, não 
Kate Moss, que está na capa do disco e não 
é namorada de Bryan. Mas a estampa da top 
está à altura do disco, que tem colaborações 
de velhos companheiros de Roxy Music, como 
Brian Eno, Phil Manzanera e Andy MacKay.  
Olympia – Bryan Ferry – Virgin - 2011fo
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O musical, inspirado no filme homônimo de Martin Scorsese, com 
os atores Liza Minnelli e Robert De Niro, estreou no Teatro Bradesco, 
em São Paulo com grande sucesso. Produzido pela primeira vez no 
teatro, no melhor estilo dos musicais da Broadway, a montagem teatral, 
trinta e quatro anos após a realização da versão cinematográfica, 
tem direção do premiado diretor José Possi Neto, protagonizado por 
Alessandra Maestrini e Juan Alba, com participações especiais da atriz 
e cantora Simone Gutierrez e da cantora Julianne Daud. 

New York, New York é uma adaptação do livro homônimo de Earl 
Mac Rauch, publicado em 1977, que conta a história de amor entre a 
cantora Francine Evans (Alessandra Maestrini) e o saxofonista Johnny 
Boyle (Juan Alba), ambientada na América do pós-guerra e que celebra 
os dias de glória da era das Big Bands.

“O enredo tanto do filme de Scorsese quanto do musical é 
exatamente o mesmo. O que diferencia é o tratamento dado. Enquanto 
o filme tende para o drama, a nossa produção é leve e repleta de alegria 
e bom humor, exatamente como no texto original de Mac Rauch. Trata-

se de uma comédia romântica recheada com os grandes sucessos 
musicais das décadas de 30, 40 e 50. É um espetáculo para todas 
as idades extremamente divertido e emocionante”, afirma o maestro 
Fábio Gomes de Oliveira, que assina a direção musical do espetáculo 
e é o idealizador do projeto, juntamente com a sócia Julianne Daud.

Entre as músicas, clássicos como: Sing, Sing, Sing de Louis Prima; 
The Man I Love, de George e Ira Gershwin; New York, New York, de 
John Kander e Fred Ebb, além de sucessos de Tommy Dorsey, Benny 
Goodman, Glenn Miller, entre outros grandes bandleaders. Os diretores 
optaram por não traduzir as músicas, cantadas em inglês, mas com 
projeção de legendas em português.

New York, New York
Local: Teatro Bradesco 
Rua Turiassu, 2100 - Piso Perdizes do Bourbon Shopping - São Paulo
Horário: quintas 21h, sextas 21h30, sábados 17h e 21h; domingos 19h
www.teatrobradesco.com.br
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New York, New York
Alessandra Maestrini brilha em um elenco com 54 artistas, 

sendo 25 músicos, 13 bailarinos e 16 atores/cantores

34

 

34

teatro

28-34 - Cultura.indd   34 28/06/2011   20:41:38





Carioca, filha de militar, Suzy rêgo começou Sua 
carreira como modelo aos 13 anos de idade, foi eleita miss 
Pernambuco em 1984, e no mesmo ano ficou em segundo 

lugar no miss Brasil. casada com o ator fernando Vieira, com quem tem 
os gêmeos, marco e massimo, adiou por um tempo a maternidade, pois 
queria ter tempo para se dedicar totalmente aos filhos. 

musa dos anos 80, atuou em oito peças de teatro, como “caixa 2” e 
“Sete minutos”. Na tV, participou de especiais, minisséries e telenovelas, 
onde ficou realmente conhecida, sucessos como o Salvador da Pátria, 
top model, riacho doce e a Viagem, em que interpretou, carmem, um 
de seus papéis de maior destaque. 

recentemente participou de novelas como floribella, Paixões 
Proibidas e, após a gravidez, está no ar como duda aguiar, em morde e 
assopra, da rede globo. 

Suzy conversou com a Vitrine daX com exclusividade.

Você ficou 11 anos sem fazer uma novela na Globo (seu último 
trabalho foi Era Uma Vez em 1998) e foi escalada para fazer Morde e 
Assopra. Como foi voltar a fazer novela?
fiz novelas em outras emissoras, então continuei na ativa, as mais 
recentes foram floribella nos anos de 2005 e 2006 e Paixões Proibidas 
de 2007, ambas na rede Bandeirantes. Voltar foi tranquilo e saboroso, 
conheço a equipe, a produção, os diretores, estou em casa!

E o ritmo das gravações mudou? Como você lida com as exigências 
das gravações de uma novela?
o ritmo é frenético, mas tenho sorte e vou uma vez por semana ao rio 
de Janeiro e fico no máximo por 3 dias. eu gosto de estudar, de decorar, 
passar os textos com os colegas, discutir as cenas, enfim, lido com 
entusiasmo e gratidão!

Foi curioso a produção de elenco da Globo pedir para você não 
emagrecer antes do início das gravações. Qual a sensação, para 
alguém que foi musa nos anos 80 e 90, de voltar à telinha um pouco 
acima do peso?
agora sou musa dos anos 2011 com muitas quarentonas que se 
encorajaram para engravidar a partir da minha história. É muito 
gratificante na vida inspirar alguém a fazer o bem a si mesmo! recebo 
muitos emails, mensagens de casais que apostaram como fernando e 
eu e hoje estão felizes com o aumento da família! Voltar a telinha acima 
do peso foi uma benção, a personagem duda aguiar caiu como uma 
luva para mim, só tive que interromper a dieta. Viva, como sou sortuda!!!

Qual foi a repercussão com seus fãs?
os fãs se manifestam da forma mais carinhosa possível. São pedidos de 

fotos, autógrafos, beijocas e querem saber dos bebês e me enchem de 
elogios pelo trabalho e pelo retorno à globo...é só felicidade. respeito 
muito meus fãs!

Como é lidar com o assédio dos fãs? Esse assédio mudou com o tempo?
Sempre foi do mesmo jeito, sou atenciosa e tranquila, super acessível 
no teatro, restaurante, posto de gasolina, supermercado, consultório 
médico, na porta da tV, enfim, todos os lugares. Vou conversar, invisto 
um tempinho para ouvir a opinião deles, trocamos carinhos! Sou 
conhecida por isso! Por ser super bem educada com fãs, paparazzi e a 
imprensa em geral.

Como foi a gravidez? Conte um pouco qual foi a sensação de estar 
grávida de gêmeos.
fernando, meu marido, é gêmeo. então, o especialista no assunto é ele. 
Sei que tive o que muitas mulheres sonham, mãe de gêmeos é especial 
sim, em algumas tribos africanas são aplaudidas ao passar na rua, pois 
creem que foram escolhidas por dois espíritos por serem altamente 
iluminadas, assim me sinto! a gravidez foi luxo pleno: nenhum enjoo, 
nem indisposição, nem falta de ar, pressão exemplar e uma conduta 
muito consciente. fiz alimentação com nutricionista (engravidei com 20 
quilos a mais) e fiz atividade física para gestantes do 5º até o 7º mês, 
mas guiei meu monza 95 até o dia do parto... sim, usei meias com 
compressão e hidratei a barriga como manda o figurino...e gargalhei 
muito todos os dias...os meninos reconhecem e adoram!

E como vem sendo a experiência de ser mãe de gêmeos?
família de gêmeos, para elogiar as mulheres, repito o que o fernando 
diz, ele é mãe também, só o peito foi impossível dar, no mais, faz tudo 
que eu faço e muitas coisas ele faz melhor, com isso, tudo funciona 
muito bem. optamos por cuidar deles sem babá, às vezes vem uma 
baby sitter que é professora deles na escola, quando os dois têm 
compromissos fora de casa. fazemos tudo: a comida deles, cuidamos 
da lavagem e secagem das roupas, dos assuntos da escola, do lazer, 
enfim, o sonho se realizou e cultivamos a manutenção elaborada desses 
dois sonhos que ganhamos de deus!
 
Como foi o início da sua carreira?
eu agradeço muito ao Paulo césar grande, quando namorávamos eu 
era modelo e ele ator, me levava às gravações, aos ensaios das peças, 
eventos, enfim, aprendi a decorar textos com ele, ensaiávamos cenas em 
casa. Quando fiz um comercial de absorventes higiênicos, o lançamento 
do tampax no Brasil, chamei a atenção do (falecido) diretor Paulo ubiratan, 
que me convocou para um teste e fui aprovada para Salvador da Pátria... 
cheguei para gravar tranquila, já conhecia tudo aquilo.

Suzy Rêgo
Após dar um tempo para dar a luz a gêmeos, a atriz volta

a fazer novelas em Morde e Assopra, da Rede Globo

Por Cacá Fernandes
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Suzy em cena da novela Morde e Assopra

Em que momento você se assumiu como atriz? Existiu esse momento?
No dia 5 de dezembro de 1988, após gravar minha primeira cena em 
Salvador da Pátria, nascia uma atriz profissional, porque artista e exibida 
sou desde que nasci...descia as escadas de casa aos 3 anos pintada com 
maquiagem da minha mãe imitando Sandra Bréa, louca por Betty faria, 
fã de elke maravilha, maria alcina, lucinha lins...todas estrelas do show, 
da fantasia, do glamour, da afetação gloriosa das deusas!

No auge, como era lidar com a exposição da sua vida pessoal?
minha vida pessoal sempre foi altamente desinteressante.

Após a novela já existe algum outro projeto em vista? Quais os planos 
para o futuro?
outra novela, outro filho ou filha, outra peça... Somos otimistas (risos). 
um contrato longo com a globo, esse é meu plano!

Agora um jogo rápido
um aviso: sou mutante, isso só vale para agora...ou até daqui a pouco, ok?

Um filme: lanternas Vermelhas (1991), dirigido por yimou zhang
Um livro: Paulo e estevão, chico Xavier 
Uma música: Sampa, caetano Veloso
Um músico: Jamie cullum, pianista e vocalista inglês
Um restaurante: la Vecchia cuccina, do Sérgio arno
Um prato preferido: Peixe de qualquer jeito, frito, assado, cozido, cru, 
etc... e frango à passarinho, vixe!
Uma sobremesa: cerveja
Um lugar: itália e fernando de Noronha - o melhor dos dois mundos!
Uma viagem: Praga, república tcheca
Moda para você é: conforto.
Ser feliz é: acordar com 3 sorrisos que iluminam a vida! Sou a rainha do lar!
Suzy Rêgo é (ou está): em pleno caminho da evolução. 
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musa dos anos 80, atuou em oito peças de teatro, como “caixa 2” e 
“Sete minutos”. Na tV, participou de especiais, minisséries e telenovelas, 
onde ficou realmente conhecida, sucessos como o Salvador da Pátria, 
top model, riacho doce e a Viagem, em que interpretou, carmem, um 
de seus papéis de maior destaque. 

recentemente participou de novelas como floribella, Paixões 
Proibidas e, após a gravidez, está no ar como duda aguiar, em morde e 
assopra, da rede globo. 
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Você ficou 11 anos sem fazer uma novela na Globo (seu último 
trabalho foi Era Uma Vez em 1998) e foi escalada para fazer Morde e 
Assopra. Como foi voltar a fazer novela?
fiz novelas em outras emissoras, então continuei na ativa, as mais 
recentes foram floribella nos anos de 2005 e 2006 e Paixões Proibidas 
de 2007, ambas na rede Bandeirantes. Voltar foi tranquilo e saboroso, 
conheço a equipe, a produção, os diretores, estou em casa!

E o ritmo das gravações mudou? Como você lida com as exigências 
das gravações de uma novela?
o ritmo é frenético, mas tenho sorte e vou uma vez por semana ao rio 
de Janeiro e fico no máximo por 3 dias. eu gosto de estudar, de decorar, 
passar os textos com os colegas, discutir as cenas, enfim, lido com 
entusiasmo e gratidão!

Foi curioso a produção de elenco da Globo pedir para você não 
emagrecer antes do início das gravações. Qual a sensação, para 
alguém que foi musa nos anos 80 e 90, de voltar à telinha um pouco 
acima do peso?
agora sou musa dos anos 2011 com muitas quarentonas que se 
encorajaram para engravidar a partir da minha história. É muito 
gratificante na vida inspirar alguém a fazer o bem a si mesmo! recebo 
muitos emails, mensagens de casais que apostaram como fernando e 
eu e hoje estão felizes com o aumento da família! Voltar a telinha acima 
do peso foi uma benção, a personagem duda aguiar caiu como uma 
luva para mim, só tive que interromper a dieta. Viva, como sou sortuda!!!

Qual foi a repercussão com seus fãs?
os fãs se manifestam da forma mais carinhosa possível. São pedidos de 

fotos, autógrafos, beijocas e querem saber dos bebês e me enchem de 
elogios pelo trabalho e pelo retorno à globo...é só felicidade. respeito 
muito meus fãs!

Como é lidar com o assédio dos fãs? Esse assédio mudou com o tempo?
Sempre foi do mesmo jeito, sou atenciosa e tranquila, super acessível 
no teatro, restaurante, posto de gasolina, supermercado, consultório 
médico, na porta da tV, enfim, todos os lugares. Vou conversar, invisto 
um tempinho para ouvir a opinião deles, trocamos carinhos! Sou 
conhecida por isso! Por ser super bem educada com fãs, paparazzi e a 
imprensa em geral.

Como foi a gravidez? Conte um pouco qual foi a sensação de estar 
grávida de gêmeos.
fernando, meu marido, é gêmeo. então, o especialista no assunto é ele. 
Sei que tive o que muitas mulheres sonham, mãe de gêmeos é especial 
sim, em algumas tribos africanas são aplaudidas ao passar na rua, pois 
creem que foram escolhidas por dois espíritos por serem altamente 
iluminadas, assim me sinto! a gravidez foi luxo pleno: nenhum enjoo, 
nem indisposição, nem falta de ar, pressão exemplar e uma conduta 
muito consciente. fiz alimentação com nutricionista (engravidei com 20 
quilos a mais) e fiz atividade física para gestantes do 5º até o 7º mês, 
mas guiei meu monza 95 até o dia do parto... sim, usei meias com 
compressão e hidratei a barriga como manda o figurino...e gargalhei 
muito todos os dias...os meninos reconhecem e adoram!

E como vem sendo a experiência de ser mãe de gêmeos?
família de gêmeos, para elogiar as mulheres, repito o que o fernando 
diz, ele é mãe também, só o peito foi impossível dar, no mais, faz tudo 
que eu faço e muitas coisas ele faz melhor, com isso, tudo funciona 
muito bem. optamos por cuidar deles sem babá, às vezes vem uma 
baby sitter que é professora deles na escola, quando os dois têm 
compromissos fora de casa. fazemos tudo: a comida deles, cuidamos 
da lavagem e secagem das roupas, dos assuntos da escola, do lazer, 
enfim, o sonho se realizou e cultivamos a manutenção elaborada desses 
dois sonhos que ganhamos de deus!
 
Como foi o início da sua carreira?
eu agradeço muito ao Paulo césar grande, quando namorávamos eu 
era modelo e ele ator, me levava às gravações, aos ensaios das peças, 
eventos, enfim, aprendi a decorar textos com ele, ensaiávamos cenas em 
casa. Quando fiz um comercial de absorventes higiênicos, o lançamento 
do tampax no Brasil, chamei a atenção do (falecido) diretor Paulo ubiratan, 
que me convocou para um teste e fui aprovada para Salvador da Pátria... 
cheguei para gravar tranquila, já conhecia tudo aquilo.

Suzy Rêgo
Após dar um tempo para dar a luz a gêmeos, a atriz volta

a fazer novelas em Morde e Assopra, da Rede Globo

Por Cacá Fernandes
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Bugatti Atalante
O Bugatti Atalante – modelo desenvolvido pela tradicional Parmigiani foi 
inspirado na Bugatti 57S Atalante Sport, um raro automóvel de passeio da 
década de 1930 – é um relógio com caráter desportivo.
O modelo masculino vem nas versões em caixa de ouro branco com 
pulseira em couro preto e caixa de ouro rosé com pulseira em couro 
marrom. Estética original, formato redondo e botões do cronógrafo 
localizados do lado esquerdo do mostrador – uma característica 
marcante do espírito Bugatti.
a partir de US$ 60.000,00
www.parmigiani.ch

Cronógrafo feminino
Relógio feminino e cronógrafo Linea 10017 da Baume & Mercier em 
caixa de aço, cravado de diamantes com cristal de safira, tratamento 
antirreflexo e movimento quartzo. Sua pulseira com fivela tripla também 
em aço é cravada de diamantes.
Resistência à água até 50 metros
R$ 22.000,00
www.baume-et-mercier.com

As cores da Ferrari
O Ferrari Jumbo é o modelo oficial da casa de 
Maranello alinhado com o verdadeiro espírito Ferrari, 
é a combinação perfeita entre estilo e funcionalidade. 
Tem caixa de titânio e ETA movimento cronógrafo 

suíço analógico. Mostrador disponível nas tradicionais 
cores da marca: vermelho, preto e amarelo.
Ferrari Jumbo (Swiss Made) R$ 2.810,00
Timeland 
(11) 5181 6107

desejo  
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Novo Bvlgari para os homens
Bvlgari Man, o novo perfume masculino da grife italiana, criado pelo 
perfumista Alberto Morillas, apresenta uma fragrância com notas frescas 
e vibrantes, com toques oriental e amadeirado branco interpretando um 
elemento tradicional na perfumaria masculina, bergamota da Calábria, 
folhas de violeta e a flor de lótus, que se derretem no primeiro toque, 
deixando uma sensação frutal e fechando com as notas de fundo, 
que são secas e terrosas em harmonia com benjoim e delicadamente 
misturadas com as nuances do mel branco e do almíscar.
Bvlgari Man
R$ 249,00 (60 ml)
Vizcaya
SAC 0800 849 2292

Jovem fragrância da Chloé
A grife francesa Chloé, uma das favoritas dos jovens, lançou 
recentemente uma nova versão do Eau de Parfum Chloé que, na sua 
composição, ganha novas combinações olfativas para um resultado 
mais leve e suave. Com toques de raspas de tangerina nas notas de 
cabeça, Chloé Eau de Toilette tem freesia e melancia nas notas de 
coração e, na base, um toque de sândalo e íris fresco.
Chloé Eau de Toilette
R$ 296,00 (50 ml) 
R$ 351,00 (75 ml)
RR Perfumes e Cosméticos
SAC 0800 772 5500

Luxo ao alcance das mãos
O perfume é um objeto de uso pessoal que a maioria das amantes da grife 
Gucci gostaria de carregar para todos os lados. Por isso, a marca criou o 
Gucci Purse Spray que traz duas fragrâncias com design cool e ideal para 
levar na bolsa. As fragrâncias Flora by Gucci e o último grande lançamento 
da marca, o Gucci Guilty, estão disponíveis no mercado brasileiro em versões 
pockets de 15 ml com outros três refis do mesmo tamanho para reposição.

Flora by Gucci Purse Spray – 4 x 15 ml
R$ 277,16
Gucci Guilty Purse Spray – 4 x 15 ml
R$ 260,21
RR Perfumes e Cosméticos
SAC 0800 772 5500
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frames to see as well 
as to be seen

www.mikli.com

Distribuidor Oficial no Brasil: Fenícia do Brasil 

www.feniciadobrasil.com.br



Black is beautiful
Nos dias frios dessa estação, a moda sugere looks mais sóbrios em que a criatividade 
e a ousadia ficam por conta dos óculos e acessórios para um visual chique e moderno

fotos André Gagliardo
estilo Drica Cruz/Aba Mgt

óculos John Galliano
vestido Pop Up Store

brincos Francesca Romana Diana
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óculos Chanel
colete Alphorria
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óculos Gucci
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óculos Marc by Marc Jacobs
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óculos D&G Madonna
saia Daslu

top Cavendish

beleza Rafael Capello
modelo Stefani Medeiros (Mega)
assistente de fotografia Rabih Aidar
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fotos André Gagliardo
estilo Drica Cruz/Aba Mgt

Folk 
Rocks

óculos Ray Ban
vestido Agatha
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óculos Pucci
casaco Bob Store
camiseta Cavendish
cinto Spezzato
colares À La Garçonne

42-53 - MODA.indd   49 27/06/2011   23:28:19



óculos D&G
colete Á La Garçonne
lenço Á La Garçonne
saia 284
cinto Accessorize
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óculos Ray Ban
blusa Patachou
shorts Costume
cinto Christine Yufon
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óculos Gucci
bata 011
calça Pelu
anel Francesca Romana Diana
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beleza Rafael Capello
modelo Priscila Uchoa (Mega)
assistente de fotografia Rabih Aidar

óculos Marc by Marc Jacobs
camisa e chapéu Zara

tricot Pop Up Store
shorts Pelu
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Por Cacá Fernandes

Melhores docerias da cidade
Os doces e chocolates vêm ganhando destaque nas cozinhas dos grandes chefs 
e restaurateurs, e São Paulo, como capital gastronômica do País, tem diversas 
opções para você degustar essas maravilhas. A Vitrine DAX selecionou algumas

Dulca
Passado mais de meio século de sua inauguração em 1951, os 

doces da Dulca continuam deliciosos. Bem feitos e açucarados, eles 
são sempre lembrados nas listas de melhores da cidade. A produção 
é toda centralizada na Barra Funda e chega diariamente fresquinha aos 
sete endereços da rede. Entre os grandes sucessos estão o levíssimo 
sonho e as bombas de sabores variados como chocolate, baunilha, avelã 
e zabaione (um saboroso creme de ovos acrescido de vinho marsala). 
Rua Oscar Freire, 778 – Jardim Paulista e outros seis endereços
www.dulca.com.br

Garcia & Rodrigues
Depois de estudar na escola Lenôtre, na França, e comandar o 

bistrô carioca La Cigale, Daniel Americo Pereira voltou ao Garcia & 
Rodrigues e assumiu a confeitaria e a panificação da primeira unidade 
paulistana da marca, que faz um grande sucesso no Rio de Janeiro. O 
excelente croissant de amêndoa e o pão de avelã são feitos diariamente 
de maneira artesanal. Na forma do morro do Pão de Açúcar, há uma 
versão recheada de compota de banana e maracujá. Nos doces, 
percorra o balcão da rotisseria e prove o mil-folhas entremeado de 
creme de baunilha. Tortas de frutas sazonais, como cereja e framboesa, 
revezam-se nas vitrines. 
Shopping Vila Olímpia – Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia
www.garciaerodrigues.com.br

Rosas ao leite, da Pati Piva

Dulca
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La vie en douce
Preparada com matéria-prima belga, das marcas Callebaut e 

Belcolade, a linha de chocolates inclui os bombons recheados de 
gianduia e marzipã. Outra boa opção é a pipoca doce caramelada e 
envolta em chocolate ao leite. Desde o início de dezembro, conta com 
uma nova unidade, no Itaim Bibi. 
Rua da Consolação, 3161 – Jardins
Rua Pedroso Alvarenga, 514 – Itaim Bibi
www.lavieendouce.com.br

Pati Piva
As trufas de chocolate branco com pistache, cappuccino e 

laranja e os biscoitos de amêndoa e canela em formato de estrela já 
são marcas registradas dessa verdadeira grife criada em 1995 pela 
farmacêutica Pati Piva.
Rua Oscar Freire, 154 e mais três lojas
www.patipivadoces.com.br

Pâtisserie Douce France
Na charmosa doceria você pode apreciar alguns clássicos da 

confeitaria, como o éclair de chocolate e o opéra, formado por 
camadas de ganache de chocolate e creme de café preparados pelo 
chef francês Fabrice Le Nud. As tortinhas aparecem nas versões 
chocolate, pera e nozes. Isso tudo além dos chocolates preparados. 
Pães diversos, como o croissant de amêndoas, e sorvetes artesanais 
enriquecem a lista de produtos.
Alamenda Jaú, 550 – Jardim Paulista e outra loja no Shopping Morumbi
www.patisseriedoucefrance.com.br

Brigaderia
A carioca Fernanda Katz Zajd e a mineira Taciana Kalili, 

após vários testes com os amigos, chegaram à receita definitiva 
do brigadeiro, preparado com uma mistura de chocolates 
francês e belga. Nascia, em junho de 2009, a Brigaderia, que 
a principio produzia apenas sob encomenda. Depois ganhou 
uma cozinha profissional, no Pacaembu, e uma loja própria 
no Shopping Market Place. As guloseimas podem receber 
de cobertura pedaços de castanha de caju, amêndoa ou 
macadâmia. Agradam ainda as opções de chocolate branco, 
paçoca e biscoito de chocolate. 
Avenida das Nações Unidas, 13947 – Santo Amaro
www.brigaderia.com.br

Maria brigadeiro
Das panelas de Juliana Motter só saem brigadeiros gourmets, 

preparados com matéria-prima do Brasil, da França, da Bélgica 
e da Suíça. Na lista de sabores estão opções como limão, avelã, 
menta e masala (mistura de especiarias típicas indianas). Cerca 
de doze delas estão disponíveis para pronta entrega.
Rua Capote Valente, 68 – Pinheiros
www.mariabrigadeiro.com.br

Lata coração, da Maria Brigadeiro
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Sobre os chefs

Baiano de Tremendal, Jurandir Meirelles, de 38 anos, passou boa 
parte de sua experiência profissional no Grupo Fasano, onde assumiu 
a cozinha do Gero. Em 2006, Jurandir abriu seu próprio restaurante, 
a Forneria San Pietro, em Campinas, sempre na linha italiana. Seu 
sobrinho, José Meirelles, 28, segue seus passos desde o Grupo Fasano 
e hoje é quem comanda a cozinha do Zucco no dia-a-dia. 

Por Ney Ayres

Zucco
Forno a lenha, o clássico e o contemporâneo da culinária italiana

Opção sofisticada nos Jardins

Zucco Restaurante
Rua Haddock Lobo, 1416 – Jardim Paulista – São Paulo
Reserva: (11) 3897 0666
www.zuccorestaurante.com.br

O ZuCCo RESTauRanTE inCoRPoRa a TRadição da CoZinHa 
clássica italiana à algumas opções de leitura mais moderna. 
o cuidado com os detalhes fazem com que o Zucco venha 

ganhando destaque no circuito gastronômico paulistano. Massas preparadas 
artesanalmente, ingredientes de primeira linha, cardápio informativo e 
serviço sofisticado compõem a aura de bom gosto que envolve o local. 

Em um ambiente contemporâneo, assinado pelo arquiteto Evandro 
andreoni, o Zucco possui, além de seu salão principal, um deck na 
entrada com vista para a rua, lounge de espera, pé-direito alto e um 
jardim vertical de lírios que, ao lado dos coloridos quadros de neno 
Ramos, dão leveza ao ambiente tornando-o ainda mais aprazível.

o grande forno a lenha, instalado bem à vista dos clientes, que 
podem acompanhar seus pedidos sendo preparados ali, é um dos 
destaques. o calor da lenha é usado na elaboração de pratos que vão 
de carnes, massas, pães, panini e focaccias a algumas sobremesas, 
como o surpreendente suflê de chocolate. 

Com menu criado pelo chef Jurandir Meirelles e a cozinha do dia-
a-dia chefiada por José Meirelles, o Zucco tem clássicos da autêntica 
culinária italiana, como a costeleta de cordeiro em crosta de amêndoas 
e manjericão, e risoto de açafrão, mas sem perder o diálogo com a 
vanguarda em pratos como o lombo de atum grelhado com pesto de 
tomate e nhoque de azeitonas. 

Todas as massas frescas são feitas artesanalmente, como o tagliolini 
com tinta de lula, camarões, vongoles e mariscos. Entre as sobremesas, 
a mais pedida é, sem dúvida, o suflê de chocolate servido com sorvete 
de creme. Feito no forno a lenha, tem um tempo de preparo um pouco 
maior (de 15 a 20 minutos), mas a espera compensa. 

Costeleta de cordeiro

gastronomia 
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Por Ney Ayres

O Eu Tu ElEs é um bar com uma ProPosTa bEm ao gosTo do 
brasileiro: batidas, cervejas e churrasco servidos com excelência, 
em um clima descontraído e informal, com ar simples, porém 

acolhedor. a casa, Instalada na esquina das avenidas Faria lima e cidade 
Jardim, tem como objetivo ser, ou parecer, simples, mas acolhedora. com a 
decoração assinada pelos sócios armandinho lara, Tarcísio e marcelo mello, 
o Eu Tu Eles tem um clima de praça, com mesas ao ar livre, piso de tábuas 
largas, fitas do senhor do bonfim saindo do teto e iluminação mais branda. 
uma das paredes da casa foi feita artesanalmente com taipa pela oNg abc 
Terra, comandada pelo arquiteto Paulo montoro. 

a carta de bebidas foi elaborada pelo premiado barman souza, do 
bar Veloso e tem como destaque a seção de batidas, que reforçam o 
clima de descontração da casa. Entre as opções, estão as batidas de 
kiwi (com saquê, morango e hortelã) e a de açaí (com cachaça, banana 
e licor curaçao Triple sec). Entre as caipirinhas, algumas boas escolhas 
são a caipirosca de laranja com maracujá e limão, a saqueirinha com 
uva e hortelã e a caipirosca de carambola com manjericão. 

Quem prefere uma cerveja pode escolher entre uma série de 
rótulos nacionais e importados, todas de 600 ml servidas sempre em 
copo americano. as garrafas são geladas em um sistema especial, para 
que não esquentem enquanto estiverem na mesa. uma grande tina de 
madeira no centro do salão é constantemente preenchida com garrafas 
de cerveja e gelo. 

Já os pratos da casa foram criados pela chef e consultora lelena 
césar, além de oferecer uma série de petiscos na grelha, como a 

Eu Tu Eles
avenida Faria lima, 2902
(11) 3071 4535
www.eutuelesbar.com.br

especial linguiça de maracaju, original do mato grosso do sul e feita 
com carne bovina e temperos, e parrillas como as encontradas no 
uruguai ou na argentina. 

Bolinho de vaca atolada
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Eu Tu Eles
Cerveja em garrafa e petiscos na grelha trazem descontração para a Avenida Faria Lima
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Entre as delícias da Suíça, o melhor do queijo, do vinho e do chocolate. Além de  
um passeio pela cidade de Charles Chaplin e pelo teleférico mais alto da Europa

Minha primeira viagem à Suíça foi marcada por uma 
agradável variedade de temas, concentrados em um 
pequeno país. durante vinte dias, investiguei arduamente 

a produção e o cenário de queijos, vinhos e chocolates, enveredei um 
pouco pela gastronomia e pela história. aprendi muita coisa sobre esse 
país de cenários maravilhosos, onde a fartura e o bem-estar onipresentes 
são os reflexos de sua prosperidade.

o primeiro contato com a gastronomia se deu logo nos primeiros 
dias da viagem, na clinique La prairie, uma das mais renomadas clínicas 
de saúde e estética da Suíça, em montreux, onde a preocupação com o 
baixo consumo calórico não é entrave para a criatividade gastronômica 
do chef Jean-Bernard muraro. 

em vevey, a cinco minutos de montreux, defronte ao Lago de 
genève, Blaise poyet tem seu ateliê de chocolates. além da loja onde 
vende delícias de todo tipo, ele tem uma linha de chocolates autorais, 
onde utiliza somente cacaus grand cru de safras especiais, oriundas de 
Java, colômbia, equador, Bolívia, etiópia e indonésia. perguntei a poyet 
sobre o cacau brasileiro, ele me mostrou um saco fechado e disse que 
em poucos dias começaria a experimentá-lo. poyet pede para que não 
comamos seus chocolates distraidamente – segundo ele, suas criações 
são para degustar lentamente, apreciando sua grande persistência, o 
que nos ajuda a ir devagar com suas preciosidades.

para receber dalai Lama, ele elaborou um chocolate à base de 
tsampa – farinha de cevada torrada, com massa de cacau grand cru 
boliviano naturalmente doce, diluída em chá de flor de lótus - que não 

acrescentou aroma ou gosto da flor ao chocolate – mas é plena de 
simbolismos. na superfície do bombom, apenas um círculo vermelho, 
representando a samsara. outras de suas criações incluem pistache e 
infusão de citronela, ou pimenta de Sichuan e chocolate amargo, uma 
homenagem aos colhedores de pimenta da região chinesa de Sichuan.

ainda em vevey, na rue du château, 2, ao lado do Trois couronnes, 
fica o denis martin restaurant, atualmente o maior nome da cozinha 
molecular suíça. um menu de 26 pratos pode ser degustado em nada 
menos que 4 horas à mesa, sob a bem humorada orientação do chef.

entre montreux e vevey situa-se um dos vinhedos mais bonitos da 
europa, os terraços de Lavaux. São mais de 800 hectares de vinhas plantadas 
em terraços – degraus de todos os tamanhos – no terreno empinado, com 
mais de 800 anos de existência e patrimônio cultural da humanidade.

nas encostas, pequenas vinícolas em antigas vilas medievais 
produzem seus vinhos a partir de castas tradicionais e outras pouco 
conhecidas fora da Suíça, como garanoir, plant robert e humagne 
rouge. É muito comum a variedade de uva chasselas, que resulta 
normalmente em vinhos medianos, com honrosas exceções. 

fribourg está quase no centro da Suíça. Lá, visitei a simpática villars, 
a verdadeira “fantástica fábrica de chocolates”, com alguns interessantes 
maquinários retrôs. acompanhei o processo do chocolate até os variados 
produtos finais. chego a uma longa esteira de merengues, o nosso 
conhecido dan Top, porém com marshmallow e chocolate suíços. 
“vamos, coma mais, você não comeu nada!”, provocava a todo momento 
marie claude faux, minha bem humorada guia nessa espécie de tour 
da perdição calórica, que me incitava a comer de tudo o quanto eu 
aguentasse. mas, quando eu me animava, ela emendava: “calma, você 
ainda tem muito a experimentar...” e ria. 

as fondues e raclettes são verdadeiras instituições na Suíça. Qualquer 
restaurante ou pub faz uma deliciosa fondue, que pode ser o tradicional 
ou azul (com roquefort ou gorgonzola), servido com pães, batatas cozidas 
e até mesmo camarão, com tomate, funghi ou peras. as raclettes são 
servidas com picles, um gostoso contraste entre a acidez dos legumes 
curtidos em vinagre com o sabor marcante do queijo derretido. 

em Le gruyères, eu mergulhei por vários dias na história e produção do 
gruyère, o queijo mais famoso da Suíça, que produz quase 500 diferentes 
tipos de queijos. durante dias, acompanhei a produção e experimentei 
dezenas de amostras de diferentes produtores e estágios de maturação.

em Bern, a charmosa capital, a Laderach é uma renomada 
chocolataria artesanal, famosa por suas placas de chocolate encrustadas 
com nozes, pistaches, amêndoas e frutas cristalizadas, vendidas a 
peso – e como são vendidas. durante algumas horas acompanhei uma 
chocolatière produzindo dezenas de placas, e do balcão da frente, as 
placas deixavam a loja sem parar. em Bern, é grande o número de bons 
restaurantes de culinária suíça.

Suíça

Texto-e-fotos Johnny Mazilli
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Vinhedo de Vevey
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viagem

em emmental, cujo significado é “região do rio emme”, acompanhei 
o preparo do queijo emmental, outro símbolo suíço cujo processo 
assemelha-se ao do gruyère. Só que enquanto o gruyère não pode 
apresentar buracos, as cavidades são a marca registrada do emmental, 
cujas peças pesam normalmente 90kg.

a Suíça produz e consome muito vinho. o valais, próximo a famosa 
Zermatt, é a melhor região vinícola do país, onde são produzidos pinot 
noirs, chardonnays e petit arvines frutados e evoluídos. menos de 1% da 
produção é exportada, ou seja, quase tudo é consumido internamente. 
como se não bastasse, o país importa o correspondente a 135% da 
produção para suprir a demanda do sedento mercado interno. 

num almoço no descolado heimberg, em Zermatt, marc Scheurer, 
o simpático diretor de turismo local, tentou me explicar essa questão 
com um sorriso maroto e pouco convincente: “Bem... são muitos turistas, 
sabe?”, “hummm, sei”, eu disse. certamente os turistas bebem muito 
vinho, mas os mais de sete milhões de habitantes da Suíça ostentam um 
dos mais elevados consumos per capita de vinho do mundo.

Em 1952, no que seria uma curta 
viagem à Inglaterra para o lançamento 
de um de seus célebres filmes, ele 
teve o visto de residência revogado 
pelos Estados Unidos, na paranoia 
anticomunista dos anos 50. 
Magoado, decidiu que jamais voltaria. 
Chaplin escolheu então a pequena 
Vevey, na Suíça, para viver

Vevey

charles chaplin, victor hugo, rousseau, graham greene, James 
mason – é grande a lista dos famosos que já viveram em vevey. foi lá 
que daniel peter criou, em 1875 – controvérsias com philipp Suchard à 
parte – a primeira barra de chocolate ao leite. a cidade também é a sede 
do quartel general da gigante nestlé. 

nas encostas inclinadas por trás da cidade, estão os belíssimos 
vinhedos de Lavaux, cultivados em terraços e considerados pela unesco 
como patrimônio histórico da humanidade. Lá, tranquilas vilas medievais 
abrigam centenárias vinícolas familiares. 

na rue du chateau, 2, o chef denis martin é o mais influente 
representante da cozinha molecular suíça. em seu bem humorado 
restaurante com paredes coloridas, o denis martin restaurant, ele serve 
um extenso e curioso menu degustação com várias invencionices, como 
cerveja crocante, gelatina de lagosta, legumes vitrificados e outras 
criações típicas dessa vertente gastronômica. 

Blaise poyet, mestre chocolatier, produz em seu ateliê na rue du 
Théatre, 8, uma linha de sofisticados chocolates autorais impregnados 
de significados, elaborados apenas com cacaus safrados e ingredientes 
inusitados. uma de suas criações é um chocolate com o formato dos 
célebres sapatos de chaplin – devidamente autorizada pela filha de 
chaplin, geraldine. os sapatos de chocolate são vendidos em réplicas de 
antigas latas de filme ou em mini caixas – de sapato, claro.
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Du Lac

a Suíça é um país celebrizado pela hospitalidade ímpar e por sua 
hotelaria de alto nível. às margens do Lago Léman, mais conhecido 
como Lago de genève, dois renomados hotéis suíços, o Trois couronnes 
e o grand hotel du Lac, proporcionam uma experiência tão glamourosa 
como inesquecível.

construído em 1868 e inteiramente reformado em 2006, o du 
Lac tem interior ricamente decorado, o charme do século 19, porém 
com serviços personalizados e todos os confortos atuais. no hotel, o 
restaurante Les Saisons é um autêntico representante da alta culinária 
suíça, focada em ingredientes regionais e com alta pontuação no gault 
millau, o mais renomado guia francês de restaurantes.

na varanda do vizinho Trois couronnes, erguido em 1842, os 
hóspedes tomam champanhe à tarde observando o grande lago, 
tranquilamente refestelados. do outro lado do lago, veem-se os 
majestosos alpes franceses. nas calmas noites de verão, é grande a 
agitação no terraço. no inverno, o movimento cresce no veranda Bar.

Trois Couronnes

com 71 quartos, o Trois couronnes é considerado um hotel de 
grande porte para os padrões da hotelaria suíça. isso é uma evidência 
do foco no atendimento personalizado, na hospitalidade e na excelência 
dos serviços, ao invés do gigantismo burocrático que se observa em 
tantos hotéis pelo mundo.

É imperdível dar uma esticada de trem até a badalada gstaad, uma 
das estações de esqui mais famosas da Suíça, um trajeto de pouco 
mais de duas horas através de paisagens deslumbrantes. rodeada 
de montanhas imponentes, no inverno a paisagem em gstaad é 
completamente nevada.

nos meses de verão, as pastagens tornam-se incrivelmente verdes. 
foi na charmosa e acolhedora vevey que chaplin viveu até o fim de seus 
dias. pelas manhãs, ele caminhava tranquilamente defronte ao Lago de 
genève, onde há uma estátua sua em tamanho natural. até hoje sua 
filha geraldine vive nessa histórica cidade de apenas 17 mil habitantes, 
vizinha da famosa montreux e seu lendário festival de jazz.

Última parada: Zermatt

depois de um tortuoso trajeto entre genève, montreux, vevey, gstaad, 
fribourg, valée du Joux, gruyère, Bern e emmental, além de uma 
infinidade de vilas e lugarejos pitorescos, Zermatt, nos alpes suíços, 
fechou a viagem com chave de ouro

deixei Bern, a charmosa capital desse próspero país e tomei o rumo 
sul em direção a Zermatt, uma efervescente estação de esqui situada 
aos pés de uma belíssima montanha, o matterhorn, de 4.478 m.

como carros são proibidos em Zermatt, dirigi até a cidade de Täsch e 
estacionei defronte à estação. São apenas 20 minutos de trem. Somente 
pequenos ônibus elétricos – miniaturas para seis ou sete passageiros –, 
carruagens e charretes podem circular em Zermatt.

São muitas as opções de hotelaria, gastronomia e atividades. 
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a primeira coisa a se fazer é passar no centro de turismo, ao lado da 
estação de trens. Lá, funcionários atenciosos atendem e encaminham as 
mais variadas demandas dos viajantes. prospectos contêm informação 
sobre tudo que se passa na pequena cidade de pouco mais de 5 mil 
habitantes. É possível esquiar nas vertentes e glaciares próximos ao 
matterhorn e monte rosa durante o ano inteiro, mas no inverno essa 
área aumenta dezenas de vezes e a população da cidade triplica. É o 
auge da temporada em Zermatt.

na itália, do outro lado da montanha, ele é o cervino. para os 
alpinistas franceses que infestam Zermatt, bem como para os suíços 
de língua francesa, cervin. o fato é que o matterhorn é uma montanha 
emblemática, no mundo do alpinismo, e um dos últimos grandes picos 
a serem conquistados nos alpes. foi de Zermatt que partiu o célebre 
explorador e alpinista britânico eduard Whymper, na bem sucedida 
escalada que atingiu seu cume em 14 de julho de 1865.

ao redor do matterhorn, piramidal e majestosamente isolado 
na paisagem, dezenas de picos, glaciares, encostas e vales nevados, 
vertentes e enormes paredes rochosas estão ao alcance de montanhistas, 
esquiadores, trekkers, observadores e aventureiros de todo tipo, atraídos 
pela excelente estrutura de trens de montanha interligados de maneira 
muito inteligente com linhas de teleféricos, uma “malha viária de 
montanha” que permite rápido trânsito através do gigantesco playground 
natural dos alpes suíços.

além de amantes dos esportes de montanha, a atmosfera romântica 
e acolhedora de Zermatt atrai turistas de todo tipo. São muitas as opções 
para quem não esquia, não é adepto do montanhismo ou caminhadas. 
a diversão está assegurada na paisagem e na gastronomia: circular nos 
trens de montanha – os mais altos da europa –, que levam turistas em 

É excelente a estrutura de trens  
de montanha interligados de  
maneira muito inteligente com linhas 
de teleféricos

mirantes e cenários espetaculares, estrategicamente supridos de pubs, 
bares, lojas e restaurantes, sempre descolados, acolhedores e caros, como 
o famoso gornergrat, defronte ao maciço do monte rosa, o conjunto de 
montanhas mais alto da Suíça. do alto do gornergrat, considerado um 
dos mais frequentados pontos turísticos do país, observam-se dezenas 
de cumes – mais de 20 acima dos 4.000 metros de altitude, como o 
dufourspitze, 4.634 metros, ponto culminante do país. o trem para o 
gornergrat sai da estação em frente ao centro de turismo, na rua principal 
e basta descer na estação onde, nitidamente, não há mais para onde subir.

com tempo bom ou razoável, outro passeio imperdível é subir ao 
Klein matterhorn, ou “Little matterhorn”, o teleférico mais alto da europa, 
onde se tem uma visão dramática e frontal do grande pico. os teleféricos 
partem da estação central de cable cars, situada a uns 600 metros de 
distância da estação de trens. Se o tempo estiver muito encoberto ou 
nevando, é hora de explorar as estreitas vielas com antigos celeiros e 
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Serviço
Quem leva
a Swiss air tem voos diários de São paulo 
a Zurich. de lá, a melhor opção é seguir em 
confortáveis trens até os diferentes destinos, 
em trajetos de não mais que 4 horas.
www.swiss.com/brasil - 11 3049 2720

Informações turísticas
Montreux & Vevey - www.montreuxriviera.com
Fribourg - www.fribourgtourisme.ch
Gruyère - www.la-gruyere.ch
Bern - www.berninfo.com
Emmental – www.emmental.ch
Zermatt - www.zermatt.ch

casinhas de madeira, que abrigam lojinhas e cafés acolhedores, de onde 
se pode observar a neve caindo sentado confortavelmente em frente a 
um rechaud de fondue fumegante a qualquer hora do dia. outra dica é 
visitar o pequeno matterhorn museum, um agradável passeio pelo estilo 
de vida alpino da região há dois séculos e, claro, descobrir tudo sobre a 
épica conquista do grande pico.

caminhar e enveredar pelas vielas de Zermatt é o melhor jeito de 
conhecer a cidade. portando deliciosas castanhas assadas na chapa e 
servidas em cones de papel, melhor ainda. restaurantes sempre cheios 
de gente bonita servem deliciosos e variados fondues e raclettes. Lojas 
de roupas “outdoor chique”, equipamentos para esqui, alpinismo e 
souvenires estão cheias de turistas, a despeito dos preços salgados.

dentre muitas boas opções gastronômicas, vale conferir os 
restaurantes heimberg e o romantik Julen, adeptos de uma gastronomia 
suíça leve, inventiva e bem harmonizada com vinhos. ao invés de pedir 
uma garrafa, explore os diferentes vinhos em taça do valais, a melhor 
região vinícola da Suíça. 
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