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Esta edição da Estilo Raffine é muito especial, pois a Raffine 

completou cinco anos em novembro e estamos muito felizes com a marca 

que construímos, o conceito que conseguimos imprimir nessa marca e o 

aprendizado que continuamos a ter com ela. 

Foram cinco anos de aprendizado e ao lembrar do primeiro mês 

de funcionamento, isso em novembro de 2003, alguns sentimentos se 

misturam: a ansiedade dos corridos dias antes da inauguração; a 

satisfação com o resultado e principalmente com a acolhida que tivemos 

junto aos clientes; a exaltação ao descobrir um produto realmente 

diferente que nos arrebatava pelo design ou funcionalidade; um pouco de 

insegurança diante de tantas decisões que tomamos ao escolher a linha 

de produtos que íamos trabalhar. E até um pouco de vergonha ao lembrar 

da loja no início, com tão poucos produtos que disponibilizamos naquele 

momento.

Em todos esses anos de desenvolvimento e expansão muitas 

linhas de produtos foram inseridas. Sem sombra de dúvida o sentimento 

maior é o de realização, pois saímos do zero, nenhum de nós tinha 

experiência alguma no segmento de gastronomia e presentes, e com 

muito esforço e trabalho conseguimos criar um conceito novo e realmente 

diferenciado na região.

Os fornecedores ajudaram muito nessa construção, pois 

entenderam que não queríamos um padrão já estabelecido de sucesso 

em lojas de presentes, queríamos algo realmente diferente e, apesar dos 

riscos envolvidos, eles apoiaram e hoje a Raffine trabalha com produtos de 

qualidade que há alguns anos eram impensáveis para a região. 

Mas o papel de destaque fica mesmo com os clientes que, além 

de acolherem a Raffine e seu conceito, ajudaram a moldar a loja para suas 

necessidades e principalmente para seus desejos. Todas as opiniões 

contaram e muitos até indicaram produtos e marcas com as quais 

deveríamos trabalhar. 

O crescimento e os ganhos de cunho pessoal são ainda maiores, 

pois conhecemos pessoas maravilhosas ao longo dessa trajetória. 

Amizades foram construídas e esse carinho vamos levar conosco para 

sempre. 

Nós, da família Raffine, gostaríamos de agradecer a todas as 

pessoas que fizeram parte dessa história e desejamos a todos um Feliz Natal 

e um Ano Novo maravilhoso.

Obrigada 

Dorothy Fernandes

EDITORIAL |  especial de aniversário
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HUMOR  |   piadas

A verdadeira bravura não se demonstra nos campos de batalha, 

não está no enfrentamento de animais ferozes ou de perigos 

que ponham sua vida em risco. A verdadeira bravura está em 

sair de casa para beber com os amigos; não avisar a esposa; 

chegar em casa de madrugada, caindo de bêbado ser 

recebido por ela com uma vassoura na mão; 

e ainda ter peito para perguntar:

“VAI VARRER OU VAI VOAR?“

Uma repórter da TV Globo, quando esteve no Afeganistão, há 10 anos, notou que as 

mulheres caminhavam sempre meio metro atrás dos seus maridos. 

Voltando lá, recentemente, observou que elas tinham passado a caminhar, pelo 

menos 5 metros à frente deles. 

Interessadíssima nesta mudança de comportamento, a jornalista imaginou que tal 

mudança de costumes deveria significar uma grande vitória feminina. 

Aproximou-se de uma das mulheres e disse deslumbrada: 

 "Amiiiga, que maravilhaaaa! O que aconteceu aqui, que se acabou com aquele costume 

absurdo de a mulher caminhar atrás dos maridos e que agora caminham à frente deles?" 

E a mulher afegã respondeu:  

 - MINAS TERRESTRES... 

CORAGEM

MARIDO BEBUM

CONQUISTAS FEMININAS

Fo
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Quatro amigos tomavam seus drinks num bar perto da suas casas, 

os quatro moravam por alí com suas respectivas esposas.

Depois de muitos copos de whisky estavam completamente 

bêbados e resolveram pagar a conta e ir embora, claro que não 

sem antes discutir com o garçon sobre a conta.

Já que moravam perto dalí foram caminhando (em zigue zague)

pelas calçadas do bairro. 

Afinal chegaram. Pararam em frente a casa e um deles, depois

de errar várias vezes, tocou a campainha. Uma senhora sonolenta

abriu a porta e foi logo gritando:

“Bonito! Quase três da madrugada e os senhores bêbados assim!”

Foi aí que um dos bêbados pediu:

“Sem bronca minha senhora, veja logo qual de nós quatro 

é o seu marido que os outros três querem ir para casa.”
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HUMOR  |   cartoons
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CULTURA  |   livros

Autor de Feliz Ano Velho e Blecaute, o sexto romance de Marcelo Rubens Paiva 

fala sobre Raul - jornalista e bacharel em comunicação social - e Ariela - uma 

filósofa acadêmica - que enfrentam uma séria crise no casamento de seis anos 

e se separam. Depois que cada um vive suas aventuras, haverá a chance de 

reconciliação e entendimento, anunciada no próprio título da obra.

Marcelo Rubens Paiva conhece o meio editorial e representa aqui, com humor 

cruel, as jornadas desgastantes de trabalho e o peso da idade na profissão. 

Vale notar os efeitos estilísticos e tipográficos, sobretudo dos primeiros capítulos: 

a velocidade que o escritor impõe à narrativa conduz o leitor pelo ritmo de 

vida turbulento e a ansiedade de Ariel.  Editora Objetiva (193 págs.- R$ 29,90).

O novo romance de José Saramago é sobre a insólita viagem de um elefante 

chamado Salomão que, no século XVI, cruzou metade da Europa, de Lisboa a 

Viena, por extravagâncias de um rei que queria presentear um arquiduque, 

então regente da Espanha. O episódio é verdadeiro e o ponto de partida para 

José Saramago criar, com sua prodigiosa imaginação, seu livro. “A Viagem do 

Elefante", primeiro livro de José Saramago depois do relato autobiográfico 

Pequenas Memórias (2006), é uma idéia que ele elaborava há mais de dez anos, 

desde que, numa viagem a Salzburgo, na Áustria, entrou por acaso num 

restaurante chamado O Elefante. Com sua finíssima ironia e muito humor, sua 

prosa que destila poesia, Saramago reconstrói essa epopéia de fundo histórico e 

dela se vale para fazer considerações sobre a natureza humana e, também, 

elefantina. Impelido a cruzar meia Europa por conta dos caprichos de um rei e de 

um arquiduque, Salomão não decepcionou as cabeças coroadas. Como não 

irão se desapontar os fãs desse autor consagrado e Prêmio Nobel de Literatura. 

Uma belissima nova edição do último romance de um dos autores mais 

importantes de todos os tempos, o russo Fiódor Dostoiévski (1821 - 1881), acaba de 

chegar às livrarias. Além de traduzida diretamente do russo por Paulo Bezerra traz 

ilustrações de Ulisses Bôscolo. O livro  representa uma síntese de toda a sua 

produção, aprofunda todas as grandes obsessões do autor e é tido por muitos 

como sua obra-prima. Um dos grandes feitos literários de todos os tempos 

influenciou pensadores como Nietzsche e Freud, que o consideravam “o maior 

romance já escrito”. Um pai é morto pelo próprio filho e concentrando a história 

em cada um dos quatro filhos do velho Karamázov, Dostoiévski reflete os 

problemas da Rússia do século XIX e, como grande autor, apresenta um painel 

dos dramas universais. Editora 34 (1040 págs.- R$ 98,00). 

A VIAGEM DO ELEFANTE 
José Saramago

A SEGUNDA VEZ QUE TE CONHECI 
Marcelo Rubens Paiva

OS IRMÃOS KARAMÁZOV 
Fiódor Dostoiévski
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Ed Motta, famoso pelas canções soul e pelos flertes com o jazz, surpreende a 

todos os fãs com seu novo CD que, por mais incrível que pareça, é um disco de 

rock. Um rock sombrio, que chega a lembrar Joy Division. Mas a mistura que o 

cantor costuma apresentar está lá com o reggae (The Sky Is Falling) e também 

quando abandona o astral soturno em dois momentos inspiradíssimos: The 

Runaways e Tommy Boy's Big Mistake. Todas as letras são em inglês e Ed toca 

todos os instrumentos. Mas músicas como You're Supposed To... são maiores do 

que todos os fatos que envolvem a confecção desse álbum. Não é um disco 

fácil, nem mesmo para os fãs do músico, que estão acostumados com coisas 

mais  dançantes.

Esse segundo disco da banda famosa no mundinho fashion é mais rock, mas 

a sonoridade do grupo ainda lembra artistas consagrados dos anos 80. Os 

timbres de guitarra foram bem pensados e a voz da vocalista Luiza Lovefoxxx 

está mais bem equalizada, em relação ao primeiro disco. É provável que a 

mixagem conseguida em Los Angeles (EUA), pelo experiente norte-

americano Mark “Spike” Stent (Madonna, Björk, Massive Attack, MIA, U2 e 

Arcade Fire) tenha colaborado em muito para o resultado final. No entanto, 

o que parece mesmo é que músicas como “Jager Yoga”, “Rat is Dead” e 

“How I Became Paranoid” – as melhores – têm a perspicácia do único 

integrante homem do CSS, Adriano Cintra - que também assina a produção 

do disco. 

CULTURA  |   música

Uma das maiores bandas da história do rock, que vendeu mais de 90 milhões 

de cópias em todo o mundo, lança o álbum mais aguardado de todos os 

tempos! Chinese Democracy é o primeiro cd de inéditas do Guns n'Roses 

desde 1991, quando foram lançados simultaneamente "Use Your Illusion I e II". 

Produzido por Axl Rose e Caram Costanzo, o repertório conta com 14 faixas, 

incluindo o single homônimo lançado mundialmente no dia 22 de outubro de 

2008, batendo recordes em todo o País, além de "Shackler's Revenge", que faz 

parte da trilha do jogo "Rock Band 2". Participam do trabalho: Robin Finck, Paul 

Tobias, Buckethead, Ron "Bumblefoot" Thal, Richard Fortus (guitarras), Tommy 

Stinson (baixo), Dizzy Reed, Chris Pitman (teclados), Brain e Frank Ferrer (bateria)

CHINESE DEMOCRACY 
Guns N´Roses - 2008 

DONKEY
Cansei de ser sexy - 2008 

CHAPTER 9
Ed Mota - 2008 
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CULTURA  |   cinema

Assim como Nova York foi, durante décadas, o pano de fundo na Manhattan 

de Woody Allen, a deslumbrante Barcelona é o cenário das aventuras 

amorosas de Vicky e Cristina (Rebecca Hall e Scarlett Johansson). As duas 

jovens americanas passam o verão na Espanha e conhecem um artista  

brilhante (interpretado maravilhosamente pelo cultuado ator espanhol Javier 

Bardem) e sua insana ex-mulher (Penélope Cruz). Vicky está prestes a se 

casar. Cristina é uma aventureira, um espírito livre. Quando todos se envolvem 

amorosamente, o resultado não só é caótico, como muito divertido. E nas 

mãos de um mestre como Woody Allen a história aparentemente simples se 

torna cinema de primeira qualidade. Apesar de ter decepcionado os críticos 

no festival de Cannes, alguns têm considerado o filme o fim do segundo auge 

da carreira do autor junto com Mach Point e Cassandras Dreams. 

Vicky Cristina Barcelona 
direção e roteiro: Woody Allen - 2008 - Espanha, EUA

Bruno, de oito anos de idade, é o filho protegido de um oficial nazista cuja 

promoção leva toda família a deixar sua confortável casa em Berlim para 

seguir para uma área desolada onde o menino solitário não tem o que fazer e 

nem com quem brincar. Muito entediado e movido pela curiosidade, Bruno 

ignora as insistentes recomendações da mãe de não explorar o jardim dos 

fundos e segue para a fazenda que ele viu a certa distância. Lá ele encontra 

Shmuel, um menino da sua idade que vive uma existência paralela e 

diferente do outro lado da cerca de arame farpado. O encontro de Bruno 

com o menino do pijama listrado leva-o da inocência a uma profunda 

reflexão sobre o mundo adulto ao seu redor, conforme seus encontros com 

Shmuel se transformam numa amizade com conseqüências devastadoras.

O MENINO DO PIJAMA LISTRADO 
direção e roteiro: Mark Herman - 2008 - Inglaterra, EUA

Novo filme do diretor Jonathan Demme (Silêncio dos Inocentes). Depois de um 

longo período numa clínica de reabilitação, Kym (Anne Hathaway, que deve 

levar uma indicação ao Oscar pelo papel) retorna a Connecticut, a sua idílica 

cidade natal, para o casamento de Rachel, sua irmã mais velha. A chegada 

de Kym reabre uma antiga ferida, abalando a harmonia da família Buchaman. 

Questões de confiança e de reconciliação são levantadas, provocando a 

discórdia entre pais e filhos, bem como entre irmãos e amigos da família, 

mesmo com os esforços para uma trégua durante a cerimônia de casamento. 

Enquanto Kym é ofendida pelo que parece ser uma habilidade de sua irmã, de 

viver uma vida perfeita, o restante da família e amigos se ressente pela 

propensão de Kym à teatralidade e aos comentários jocosos e de humor negro. 

O filme celebra o poder de recuperação e perdão da família.

O CASAMENTO DE RAQUEL 
direção e roteiro: Jonathan Demme - 2008 - EUA
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NOITE FELIZ

Famílias totalmente desestruturadas sempre foram um 

prato cheio para o cinema dito independente do mundo 

todo. Coloque essa família numa festa de fim de ano, 

com muita bebida, reencontros inesperados e a religião 

como pano de fundo, afinal é Natal e você tem os 

ingredientes altamente explosivos para um belo filme. 

Esse ano não é diferente e temos bons exemplos desse 

tipo de cinema. 

CULTURA  |   cinema

Estréia promissora de Selton Mello na direção. Caio tem quarenta anos e um 

ferro-velho no interior. Perto do Natal e das festas de final de ano ele faz um 

balanço dos acontecimentos e decide voltar  para capital para rever seus 

amigos e familiares. Encontra Theo, seu irmão, um homem enredado na teia 

corporativista e vivendo um casamento em crise. Miguel, seu pai, agora vive 

com uma moça de caráter duvidoso. Mércia, sua mãe se sustenta à base de 

coquetéis alcoólicos e psicotrópicos. Fabiana, sua cunhada, está perdida 

entre frustrações de um casamento naufragado. Neto e Alex, seus amigos, 

pararam no tempo gastando suas vidas em noitadas repletas de excessos. 

Muitas coisas permanecem iguais, outras nem tanto, sua presença causará 

transformações, pois pequenos fatos isolados que acontecem modificam 

radicalmente a vida de várias pessoas todos os dias. E então finalmente Caio 

reencontrará um homem que ele não via há muito tempo. Ele mesmo.

FELIZ NATAL, de Selton Mello - 2008 - Brasil

Abel e Juno têm dois filhos, Joseph e Elizabeth. Vítima de uma rara doença 

genética, Joseph tem como única esperança conseguir um transplante de 

medula. Mas como seus pais e a irmã são incompatíveis, o casal resolve 

conceber um terceiro filho, na esperança que ele possa salvar o irmão. Mas 

o pequeno Henri também é incompatível e Joseph morre aos sete anos de 

idade. A família Vuillard nunca se recuperou da perda. Os anos se passam e 

o relacionamento entre eles está mais difícil do que nunca. Particularmente, 

o de Elizabeth, uma mãe de família autoritária, com o cínico Henry, que 

divide o seu tempo entre mulheres e bebidas. Elizabeth proíbe seu 

imprestável irmão de se aproximar de toda a família, em troca do 

pagamento de uma dívida. Mas nesse Natal todos vão se reunir e ele é o 

único que tem as características compatíveis para o transplante da mãe. 

UM CONTO DE NATAL, de Arnaul Desplechin - França

O novo Primeiro-Ministro da Inglaterra (Hugh Grant) se apaixona por uma de suas 

funcionárias, Natalie. Numa tentativa de curar seu coração, um escritor parte para o 

sul da França e lá acaba se apaixonando. Karen (Emma Thompson) desconfia que 

Harry, seu marido, a está traindo. Juliet (Keira Knightley), que se casou recentemente, 

desconfia dos olhares de Mark, o melhor amigo de seu marido. Sam tem por objetivo 

chamar a atenção da garota mais difícil da escola. Sarah (Laura Linney) enfim tem a 

grande chance de sair com Karl (Rodrigo Santoro), por quem mantém uma paixão 

silenciosa. Billy Mack busca retomar sua carreira como astro do rock. A vida de todos 

estes personagens se entrelaçam e são modificadas pelo amor nas festas de Natal.

(DVD) SIMPLESMENTE AMOR, de Richard Curtis - 2003 - Inglaterra
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CULTURA  |   arte

KARIM RASHID

Uma exposição em São Paulo  mostra algumas das  

 idéias de um dos maiores designers da atualidade

Nascido no Egito, criado no Canadá e atualmente 

radicado em Nova York, Karim Rashid lidera o seleto 

grupo de designers que definem hoje a cara do mundo 

pós-moderno. Suas parcerias com grifes como a 

japonesa Kenzo, a italiana Alessi e a brasileira Melissa 

resultam em mais de 2.500 produtos no mercado. Ao 

sucesso comercial soma-se a presença em 14 dos 

principais museus do planeta, incluindo o Museu de Arte 

Moderna de Nova York, o MoMA, e o Die Neue 

Sammlung, de Munique. São deste último as 60 peças, 

entre móveis, objetos e embalagens exibidas a partir do 

dia 23 no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Com 

curadoria do alemão Albrecht Bangert, a mostra 

funciona como panorama de um legado múltiplo e 

fundamental para se chegar bem perto do espírito dos 

nossos tempos.

Aproximar-se de Rashid é conhecer um homem que, aos 

47 anos, faz do avião o seu escritório de trabalho e, em 

permanente trânsito, cultiva noções de tempo e espaço 

muito particulares. Para o designer, já não há fronteiras 

entre o universo real e o virtual. "Sua obra não é feita para 

a eternidade, é pensada para o agora", diz Bangert. O 

próprio artista não se intimida ao bancar o desprezo à 

nostalgia e às coisas antigas. Obcecado por tecnologia, 

ele só veste roupas de microfibras, geralmente brancas, 

porque considera o tecido que melhor se conecta com 

o futuro. Autoconfiante, ele diz, sem falsa modéstia: "Eu 

quero mudar o mundo". E o mundo ideal, para Rashid, é 

cor-de-rosa, tanto que o tom está presente em várias de 

suas criações. A energia e a artificialidade da cor 

encantam o designer e podem ter certeza que muitos 

dos produtos que irão lhe surpreender nos próximos anos 

sairão do computador desse designer globalizado.

Exposição: 

Karim Rashid - Arte e Design num mundo Global

 Instituto Tomie Ohtake 

Rua Coropés, 88 - Pinheiros - São Paulo  - SP

De Terça a Domingo, das 11h às 20h até dia 04/01/2009.

Entrada Grátis

LUMINÁRIA BOKKA, de 2005 (acima), produzida pela 

italiana Kundalini. Moldada com vidro da cidade de 

Murano, na Itália, famosa pelos cristais, e com uma base 

de aço cromado, a peça lembra moléculas vistas em 

um microscópio. 

MELISSA HIGH, de 2006 (abaixo). O sapato de salto alto é 

marcado por uma curva sexy e só está disponível em 

cores bem chamativas, como verde-limão. Na época 

de seu lançamento, Rashid declarou que sonhava com 

um mundo de plástico, flexível e democrático
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CULTURA  |   arte

KARIM RASHID

Veja as peças da magppie desenvolvidas 

pelo designer que você encontra na Raffine

CENTRO DE MESA - BKR08 

Exuberante centro de mesa, em aço inox 18/10

polido e ABS. Também usado para servir petiscos

especialmente decorados, como camarões na 

circunferência externa e molho rosé ao centro. 

Assinada a laser pelo designer na parte externa.

R$ 489.  

ABRIDOR DE GARRAFA 
TANTALO - BKR 13 

Todo em aço inox 18/10 polido,

com um design surpreendente

vai enfeitar qualquer mesa.

Assinado pelo artista..

R$ 135.  

BALDE DE CHAMPAGNE  -  BKR04 

Todo em aço inox 18/10 polido,

com parede dupla separada por ar

para manter a parte interna

gelada por muito mais tempo.

Assinada a laser pelo designer.

R$ 497.  

A Magppie foi fundada em 2000 por um dos 

maiores grupos indianos com mais de 30 anos de 

experiência no mercado de Aço Inox. 

O foco da empresa está no Design premium de 

acessórios para casa e cozinha.

Cada criação da empresa é uma verdadeira 

celebração a vida e tem uma preocupação extra 

em combinar o equilíbrio das formas, criadas pelos 

mais importantes designers da atualidade, com a 

funcionalidade e conforto do uso das peças.

Fotos: DIVULGAÇÃO
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Beatriz produz poucos trabalhos por ano: significa, 

em números, cinco pinturas (feitas em acrílico 

sobre tela) e três colagens (uma delas, exposta 

não no espaço expositivo da galeria, mas  numa 

de suas salas internas). Dessa maneira, já se 

transformou em chavão dizer que sempre há uma 

fila de colecionadores à espera de conseguir uma 

de suas obras, vendidas, nessa exposição, a 

preços que variam de US$ 50 mil a US$ 250 mil. 

Números que a tornam uma das artistas brasileiras 

mais valorizadas no mercado atual.

A artista mostra em São Paulo um conjunto de 

trabalhos que marca novos caminhos, mais 

abstratos e color idos do que estamos 

acostumados a ver. Em 2004, na Fortes Vilaça, ela 

exibiu pela primeira vez um conjunto de criações 

com colagens, feitas com embalagens de 

chocolates que guardava. 

BEATRIZ MILHAZES

SAIBA MAIS SOBRE UMA DAS ARTISTAS MAIS BADALADAS

DA ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA E ATÉ MUNDIAL

Em 2005  realizou, na estação Gloucester Road e 

no restaurante da Tate Modern, ambos em 

Londres, projetos arquitetônicos inspirados e 

também elogiadíssimos pela crítica.  

Alguns elementos já se tornaram característicos 

de sua produção, mistura "heterogênea" de cores, 

arabescos, círculos, linhas espiraladas, figuras, 

referências ao tropicalismo, ao popular, ao 

óptico, ao carnaval, ao psicodélico. 

“O vale-tudo tem por base uma calculada 

incorporação do múltiplo, do diverso e do 

aparentemente auto-excludente... Milhazes 

desmonta hierarquias de suas referências, 

evitando citações históricas que possam legitimar 

a imagem. No esforço de produzir cor, sua pintura 

indaga: qual o sentido da harmonia daquilo que 

se dissipou na origem, que se desestabilizou? Essa 

obra espera um olhar não normativo”, transcreve 

Paulo Herkenhoff, do texto de Adriano Pedrosa, no 

livro Beatriz Milhazes (Editora Francisco Alves). 

Exposição

Galeria Fortes Vilaça. 

Rua Fradique Coutinho, 1.500, 

Telefone: (11) 3032-7066. 

De 3.ª a 6.ª, 10 h às19 h; sáb., até 17 h. 

até 26/01

Beatriz Milhazes

Panamerican 2004
© Cortesia Galeria Fortes Vilaça, São Paulo, 
and Stephen Friedman Gallery, London
Acrílico (198x179cm )

CULTURA  |   arte
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 João Batista Vilanova Artigas

5 anos - Mais de 100 mil m² projetados e construídos

fone 11 4652 6630   -   www.junko.com.br

Arquitetos admiram os poetas

O que eles dizem com duas palavras

a gente tem que exprimir com 

milhares de tijolos



DESEJO  |  novidades

Nespresso 
Le Cube C180 White 

FLAVOR SHAKER
por Jamie Oliver 

Screwpull
LM 350 Metal Satin

- Grade de gotejamento em metal,cromado brilhante

- Bomba de alta pressão (19 bar) 

- Elemento de aquecimento Thermoblock

- Controle de volume de café programável e automático 

- Alavanca permite uma fácil inserção e ejeção da cápsula 

- Recipiente coletor para 15 cápsulas 

- Compartimento de água removível: 1L de capacidade 

- Recipiente coletor de cápsulas usadas (12 a 15 cápsulas)

- Dimensões: 22,6 x 23 x 23 cm (L x A x P)

Criado pelo chef inglês Jamie Oliver, o Flavour Shaker libera 

todo o sabor e perfume da mistura de especiarias, ervas, 

alho e azeite. 

Ao ser sacudido, a bola de cerâmica interna esmaga os 

ingredientes no recipiente.

R$139,00  - Cinza 

R$159,00  - Colorido

A Screwpull lançou no Brasil a versão em metal 

do seu saca-rolhas LM 350. 

Um charmoso córta-cápsula também em 

metal e um suporte para você guardá-lo 

acompanham a peça. Já disponível no Brasil

Preço sob consulta.
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Zyliss
Cortador de Pizza Duplo Magicslice

Zyliss
Colher de Sorvete 

West Bend
Forno de convecção c/espeto giratório 

 

Espaçoso e ao mesmo tempo compacto, 

tem performance de gente grande. 

Em sua capacidade interna de 21 Litros cabe 

uma forma de pizza de 30 cm de diâmetro. 

Possui 4 funções: assar, grelhar, tostar e manter 

a temperatura do alimento. 

Possui exclusivo sistema de convecção, 

grill giratório para assar carnes, frango ou peixe, 

e bandeja perfurada para assar pães, bolos ou 

pudins em banho-maria. R$ 859 na Raffine 

Design premiado; 

Funciona bem para destro ou canhoto; 

Balanceamento perfeito para retirar 

até os mais duros dos sorvetes, com um 

mínimo de esforço;

Não contém agentes químicos 

anti-congelamento.  

R$ 49,90 na Raffine 

Cortador com duas Lâminas, Anatômico,

 fácil de usar e segurar. 

Também pode ser usado para cortar tortas. 

A primeira lâmina corta até a base e a 

Segunda lâmina garante um corte perfeito  

R$ 48,00 na Raffine

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O



Maiores informações pelo telefone: 4652 1482 
ou emal :djapa@djapa.com.br

visite nosso site : www.djapa.com.br

Eventos do Djapa
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A Nokia apresenta o Nokia E71 e o Nokia E66, os mais 

recentes dispositivos multimídia Nokia Eseries otimizados 

para e-mail móvel. O elegante Nokia E71, equipado com 

um teclado QWERTY completo, e o estilizado Nokia E66, 

que tem formato deslizante (slider), satisfazem com 

facilidade as necessidades de troca de e-mail pessoal ou 

profissional graças à plataforma Intellisync, líder mundial 

em soluções de e-mail móvel.

Um dos fortes diferenciais dos dois produtos é o modo de 

comutação que permite alternar facilmente a tela 

principal entre pessoal e profissional. "Desta forma, o 

usuário pode desfrutar do melhor dos dois mundos sem 

trocar de aparelho. Terminada a jornada de trabalho, 

basta apertar uma tecla ou já deixar programado para 

que, em vez das atividades e os e-mails da caixa postal 

profissional, apareçam na tela os compromissos pessoais e 

ícones como o do tocador de música, por exemplo", 

afirma Luiz Mascarenhas, diretor de Mobilidade 

Corporativa da Nokia para América Latina e Brasil.

Ferramenta refinada e design de qualidade, por dentro e 

por fora

Com um acabamento em aço inoxidável disponível em 

duas cores -cinza e branco - o Nokia E71 combina 

qualidade com esti lo. Seu design metálico é 

complementado por uma brilhante tela colorida. O 

aparelho ainda é ergonômico, como mostra seu formato 

estreito e o teclado com design especial.

O Nokia E66 compartilha das mesmas características 

centrais do Nokia E71, como modos aperfeiçoados de 

calendário, contatos e tela principal personalizável. 

Oferece ainda complementações singulares, entre elas 

um sensor de orientação automaticamente otimizado 

para que o usuário visualize os conteúdos na tela 

completa, ou que silencia o toque de chamada quando o 

dispositivo estiver com o visor para baixo.

Nokia E66 e Nokia E71

Os elegantes dispositivos multimídia Nokia oferecem fácil 

acesso a uma gama de soluções de correio eletrônico 

 E71

 E66
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AUDI R8

O Audi R8, já disponível no Brasil, é inspirado e, por que não dizer, uma homenagem ao Audi R8, cinco

vezes campeão das 24 horas de Le Mans, na França, uma das corridas mais famosas e tradicionais do 

mundo do automobilismo. Sucesso desde sua primeira aparição no Salão de Frankfurt de 2003, o 

R8 tem seu chassis construído em alumínio e magnésio, que proporciona rigidez torcional e baixo peso. 

A transmissão R-tronic oferece, além do modo automático, um modo esportivo em que o condutor 

muda as marchas usando teclas no volante ou ainda um joystick no console central. Mais baixo, mais 

largo e mais invocado que os esportivos comuns ele chama muita atenção pelo design, mas o que 

está embaixo do capô chama ainda mais atenção: um motor, visível pela grade traseira, de oito

cilindros e 420 cavalos de potência.

Ficha técnica

Motor:

Potência:

Torque:

0 a 100 Km/h:

Vel. Máxima:

Preço:

V8, 4.163 cm³

420 cavalos

43,9 mkgf a 4500 rpm

4,6 segundos

301 Km/h

não divulgado

DESEJO  |  carros
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LAMBORGHINI

MURCIÉLAGO
LP640 ROADSTER

Essa máquina, de tirar o fôlego de 

qualquer amante de carros, foi criada 

pela Lamborghini e é a mais nova dor 

de cabeça para a Ferrari. 

O novo Roadster da Marca tem  640 cv

de potência em seu motor montado de 

forma Longitudinal (LP 640). O Murciélago 

do nome é uma referência às asas de 

morcego que ajudam na retenção de ar, 

pois num motor tão grande o problema 

não é o consumo de gasolina e sim a 

alimentação de ar.

Ficha técnica

Motor:

Potência:

Peso:

0 a 100 Km/h:

Vel. Máxima:

Preço:

V12, 48 válvulas, 6.496 cm³

640 cavalos

1.690 kg

3,4 segundos

330 Km/h

R$ 2 milhões (estimado)
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Ampliando seu portfólio de embarcações cabinadas, a Intermarine 

lançou, no fim de setembro de 2008, a Intermarine 430 Full, construída 

sobre projeto da italiana Azimut Yachts, reforçando as opções de 

modelos de entrada da marca. Acomoda quatro pessoas para 

pernoite e 12 em passeios.

A nova embarcação segue o estilo da Intermarine 480 Full, lançada 

em abril de 2007 sob os padrões do moderno design italiano, que 

prima por integrar estética, funcionalidade e durabilidade, e se 

tornou um grande sucesso do estaleiro. 

A Intermarine 430 Full representa a evolução do estilo Azimut. A fusão 

de traços retos e arredondados resulta em um barco que representa 

o futuro e estabelece novos padrões de design e sofisticação. “As 

grandes janelas no salão e vigias amplas proporcionam maior 

integração com o mar”, descreve Allysson Yamamoto, gerente de 

marketing da Intermarine, representante da Azimut Yachts no Brasil.

Na área exterior da 430 Full, ele destaca o design, inovador, forte e 

elegante; a proa, com seu exclusivo formato em trapézio facilitando 

as operações de ancoragem, além de agregar mais personalidade 

ao design e proporcionando um espaço perfeito para banhos de sol; 

o flybridge, com solário integrado a espaçosos assentos, concebido 

para proporcionar mais conforto em uma das áreas mais nobres do 

barco; a praça de popa, espaçosa e de fácil circulação, e a 

plataforma de popa grande, facilitando o embarque e 

desembarque, e com uma prática ducha de água doce para quem 

volta de um mergulho.

“No interior da 430 Full, o salão, com suas grandes janelas, é 

extremamente arejado e possui farta iluminação natural. A 

distribuição inteligente dos móveis oferece espaço e requinte. 

A cozinha, em nível mais baixo do que o 

salão, conta com excelente iluminação 

natural e boa área. As duas suítes são 

espaçosas e possuem grandes vigias, com 

destaque para a suíte de proa, com sua farta 

iluminação natural e uma vista privilegiada 

do mar. E os móveis são feitos com a 

sofisticada madeira rovere righi, já presente 

no mobiliário da 480 Full”, informa Yamamoto.

430 FULL

Lançamento da Intermarine 

para o mercado brasileiro

Allysson Yamamoto

gerente de marketing da Intermarine
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430 FULL

Acessível por escada a partir da praça de popa, o flybridge 

tem pára-brisa em acrílico fumê, painel de comando com 

volante, bússola e buzina. O solário, ao lado do segundo posto 

de comando, se integra ao sofá em 'L' para quatro pessoas. 

No deck principal, ficam o posto de comando, com assento 

duplo; o salão, separado da praça de popa por portas 

deslizantes de vidro, fartamente iluminado por janelas laterais 

panorâmicas em cristal reflexivo, com sofás de dois lugares e 

em 'L' para quatro pessoas, mesa de centro dobrável com 

regulagem de altura, móveis para equipamentos de áudio e 

vídeo, e um bar. Localizada entre o deck superior e o inferior, 

fica a cozinha.

A praça de popa tem sofá, pia e espaço para mesa e 

cadeiras. A confortável plataforma de popa tem 1,17m de 

largura, é dotada de escada em inox embutida e equipada 

com chuveiro de água doce na entrada. Na proa, solário 

para duas pessoas.

No deck inferior, a suíte master para casal ocupa a proa, 

iluminada por vigias panorâmicas nas duas laterais e por 

gaiúta no teto. O camarote para dois convidados fica na 

área central do barco.

Com comprimento total de 13,33 metros (43,73 pés) e boca 

máxima de 4,02 metros (13,19 pés), fabricada no Brasil, a 

Intermarine 430 Full também tem os mesmos motores Volvo D6 

IPS 600 que equipam a 480 Full, alcançam velocidade de 

cruzeiro de 33 milhas por hora (mph) e velocidade máxima de 

40 mph, e são igualmente dotados do revolucionário sistema 

IPS Volvo Penta. 

Outro item importante nesta motorização é o joystick para 

operações de atracação, que permite ao barco se mover 

inclusive lateralmente, tornando as manobras mais práticas e 

seguras, mesmo em condições climáticas adversas e em 

espaços apertados de marinas. 

Características técnicas  Intermarine 430 Full

Comprimento Total: 13,33 metros (43,73 pés) 

Boca Máxima: 4,02 metros (13,19 pés) 

Calado com Propulsão: 1,10 metro (3,61 pés)

Peso Total Seco: 13 toneladas 

Motorização: 2 x Volvo D6  IPS 600 

Velocidade Máxima: : 40 mph 

Velocidade de Cruzeiro: 33 mph 

Tanque de Combustível: 1000 litros 

Tanque de Água: 500 litros 

Cabines: 2  -  Leitos: 4 

Fotos: DIVULGAÇÃO
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