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Entrevista reveladora e ensaio exclusivo
Thaila Ayala

Paulo Von Poser | Francisco Brennand
Diogo Portugal | Mercedes-Benz | Le Creuset
L´Espadon - Ritz Paris | Shang Palace
Limousin na França | Lago di Garda na Itália
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Tools & Toys - Representante exclusivo Ferrettigroup Brasil

Shopping Cidade Jardim - 3º piso
Avenida Magalhães de Castro, 12.000
São Paulo - SP - Tel: (11) 3552-4000

www.toolsandtoys.com.br

Parece que foi ontem.
A Tools & Toys, melhor que ninguém, sabe como 
encantar os mais exigentes clientes com sua 
exclusiva linha de produtos e acessórios de luxo. 

E foi combinando estilo, tecnologia e 
velocidade, que concretizamos a inovadora 
ideia de uma loja com estrutura única no Brasil.

Agora, em nosso 1º aniversário, queremos 
compartilhar este momento com você.

Venha nos fazer uma visita!

Há um ano, ancoramos no
Shopping Cidade Jardim...
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Cacá Fernandes
Publisher – Editor

Arte, cultura, 
gastronomia e uma 
grande estrela

E 
sta nova edição da S.A.X. fecha o ano com – desculpem o clichê – chave de ouro. 
Thaila Ayala brilha em um ensaio de moda sofisticado e mostra, em entrevista 
reveladora à Edgard Reymann, que nem sempre é tão reservada. Thaila é um sonho 
antigo da S.A.X., há algumas edições tentávamos produzir o ensaio, mas nem 
sempre as agendas se encontravam. O resultado valeu a espera. 

Edgard Reymann traz ainda, perfis e entrevistas muito interessantes com 
o artista plástico Paulo Von Poser, o escultor Francisco Brennand e o comediante Diogo 
Portugal, além de dicas imperdíveis de Cultura (Cultpicks) e Gastronomia (TimeOff). 

Lúcia Guimarães tenta desvendar os objetivos e as consequências dos movimentos e 
protestos que surgiram nos EUA e se espalharam pelo mundo na atual crise econômica. Eles 
ainda não mostraram a que vieram, nem expuseram de forma clara, quais os reais desejos e 
anseios, mas geram diversos movimentos semelhantes pelo mundo.  

Rubens Herédia mergulha na história da Mercedes-Benz, que comemora os 
125 anos do registro da sua primeira patente, e mostra o importante e decisivo papel 
que as mulheres exerceram na trajetória da marca.

Estive na França visitando a fábrica da Le Creuset, marca das famosas panelas 
francesas, referência em gastronomia e ícone desta edição. Aproveitei e passei por Paris, 
para conhecer alguns restaurantes, entre eles o Ĺ Espadon, do hotel Ritz, comandado pelo 
chef Michel Roth, o novo restaurante do Hotel Shangri-La, do chef Frank Xu em parceria com 
o chef executivo do hotel Philippe Labbé, inspirado na cozinha cantonesa e também o Chez 
Nous Chez Vous, dos chefs brasileiros Celia Miranda e Gustavo Dalla Colletta, que seguem 
uma forte tendência da gastronomia mundial e recebem os clientes na sala de estar do seu 
charmoso apartamento no chic bairro parisiense 15ème arrondissement. 

Ney Ayres esteve em Limoges e visitou alguns dos melhores restaurantes da região, 
como o L’Amphitryon, o Le Vanteaux, o L’Escapade Du Gourmet e o Château De Castel Novel, 
entre outros.  Nosso viajante colaborador também esteve em Portugal para tratar dos vinhos 
do Douro e Alentejo. No Brasil, foi ao Espirito Santo, no 3° Encontro Internacional do Vinho e 
à Pernambuco para conhecer o paradisíaco Nannai Resort.

Adalberto Piotto, estreia sua coluna Paixões Platônicas em grande estilo, com a revelação 
da paixão do premiado sommelier Manoel Beato pela Poesia. Fábio Steinberg, em Ficções Reais, 
diverte com as aventuras de uma pobre galinácea num condomínio de luxo na urbana São Paulo. 

Imperdível! 
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Eleita a melhor empresa aérea do mundo pela Air Transport World em 2011. Cadastre-se no programa de milhagens Skywards e aproveite um mundo 
de recompensas e privilégios. Termos e condições se aplicam. Para mais informações, consulte o seu agente de viagens ou ligue para a Emirates: (11) 5503-5000.

Experimente a primeira classe da Emirates e desfrute do melhor da culinária, com 
pratos e vinhos finos selecionados, no conforto da sua suíte privativa. A partir de  
3 de janeiro, além do voo diário e sem escalas partindo de São Paulo, a Emirates 
terá um voo direto partindo todos os dias do Rio de Janeiro para Dubai.

Fly Emirates. Keep discovering.Suítes privativas na primeira classe.

Você no centro
das atenções.

emirates.com/br
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Quem é quem
1) Cacá Fernandes: publicitário, trabalhou 
como redator antes de fundar a K2 MKT, agência 
de propaganda que acabou se especializando 
no mercado de luxo. Publicou dois livros e 
escreveu para diversas revistas e jornais sobre 
cultura. Também fundou a K2 Editora para 
produzir livros corporativos, comemorativos e 
independentes, além de revistas customizadas. 
Agora é o responsável pela S.A.X. Magazine.
2) Edgard Reymann: com admirável 
domínio da linguagem, está sempre pronto 
a disparar informações sobre variados 
assuntos, típico de quem já perambulou por 
algumas das redações da grande imprensa 
brasileira. Música, cinema, quadrinhos, 
literatura, burlesco, drinks, arte, discorre 
sobre esses assuntos de maneira séria, mas 
sem perder o bom humor. Na S.A.X., também 
é o responsável pelas entrevistas, o que faz 
com muito gosto.
3) Ryoki Inoue: em 1986, nosso querido editor 
largou a Medicina – sim! – para se tornar 
escritor. Não poderia ter feito escolha melhor: 
escreveu 999 novelas em seis anos. Com o 
feito, entrou para o Guinness Book como o 
homem que mais escreveu e publicou livros em 
todo o planeta. Hoje, a marca é de 1098 livros 
publicados. Foi editor-chefe da International 
Press, empresa de comunicação e notícias, 
em que era responsável pela cobertura de 
diversas cidades como Lima, Miami, Nova York, 
São Paulo e Tóquio, além de ter editado livros, 
jornais e revistas em diversas editoras. Agora 
seu novo desafio é ajudar a editar a S.A.X..
4) Lúcia Guimarães: Lúcia mudou-se para 
Nova York com a intenção de passar um ano 
fora, em janeiro de 1985. E ficou. Trabalhou 
para Globo, Reuters, Cultura e para grandes 
revistas, aqui e em Portugal. É colunista 
e colaboradora no O Estado de S.Paulo. 
Trabalha para o canal GNT desde 1993 – 
começou como produtora e participante do 
Manhattan Connection, foi produtora das 
séries Carlton Arts e IBM E-Nova e atuou 
como correspondente do programa Saia Justa. 
Agora, fala direto de NY para a S.A.X..
5) Johnny Mazzilli: realizou trabalhos 
fotográficos em 19 países, retratando culturas, 

paisagens, gastronomia, vida selvagem e 
aventura. Concorda com Baudelaire: “o 
verdadeiro viajante é aquele que parte por 
partir”. E deu certo. Na S.A.X. é o responsável 
por nossas matérias de viagem.
6) Fabio Steinberg: jornalista e administrador, 
é colunista e colaborador em revistas e 
jornais, onde escreve sobre negócios, carreira 
e turismo. É autor dos livros Ficções Reais, 
Viagem de Negócios e O Maestro.
7) Ney Ayres: relações públicas e colunista, 
ele criou, ao lado de Cláudio Maksoud, em 
1995, a primeira revista customizada do 
setor hoteleiro de São Paulo, a Maksoud 
Plaza News. Em 2000, montou o portal 
Watermag, de produtos de luxo, que existe 
até hoje. Participou de vários projetos 
editoriais e atualmente, além de produzir 
conteúdo para nossas seções de luxo e 
lifestyle, é quem faz toda a relação da S.A.X. 
com o mundo lá fora.
8) Vitor Matarezio: é o nosso engravatado, 
talvez a única pessoa ajustada da equipe. O 
Vitão é aquele que corre atrás do pão nosso 
de cada dia e firma as importantes parcerias 
comerciais da revista. E ainda visita a redação 
três vezes por semana pra ver se está tudo bem.
9) Adalberto Piotto: é jornalista com 
especialização em economia. Âncora de 
rádio, dedica-se atualmente à produção do 
documentário O Orgulho de Ser Brasileiro, de 
sua autoria, e à literatura. Estudioso de vinhos 
e apreciador da gastronomia, é um observador 
otimista da espécie humana.
10) Rubens Herédia: Sincretista convicto 
e périplo no mundo dos motores premium, 
música e artes. Leva na bagagem 30 anos no 
mercado antigomobilismo, 19 nos alemães 
BMW, Mercedes-Benz e helicópteros Sikorsky.   
Foi Diretor Comercial e Marketing do Instituto 
Cultural Santos Dumont e autor de Museu 
14 Bis, publicado pelo jornal O Estado de 
S.Paulo. Formou-se Apresentador de TV 
& Telejornalismo, e na música, é blueseiro 
de carteirinha, ex-professor de gaita nos 
conservatórios Souza Lima, Bird e Cameratti, 
se arrisca numa Gibson Epiphone de Jazz e 
acaba de comprar um S.A.Xsophone.
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CINEMA & TV lITErATurAMÚSICA ENTrETENIMENTO

Por Edgard Reymann

Livros da pesada
Pesando até 30 quilos, livros sobre ícones 
brasileiros começam a ser lançados no Brasil. 
O primeiro é do Corinthians, mas Roberto Carlos, 
Flamengo, Ronaldo, Santos, Emerson Fittipaldi 
e, claro, o mago Paulo Coelho, já estão a caminho

Cultpicks22.indd   23 18/11/2011   23:00:08
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R 
eforce a mesinha de sua sala. Já estão sendo 
lançados no Brasil livros que vão arrebatar corações 
com tantas emoções em detalhes nada pequenos 
para fãs, amados, amantes e bandos de loucos. 
são livros para colecionadores, definitivos e em 
edições especialíssimas e limitadas, que, apesar do 
altíssimo custo de investimento, seu valor só tende 
a aumentar com o tempo.

o primeiro livro da toriba surpreendeu pela ousadia e pelo fato 
de o “retratado” ser considerado essencialmente popular: o corinthians. 
com uma tiragem única de 1.500 exemplares, ínfima perto dos seus trinta 
milhões de torcedores, o livro nação corinthians saiu em três versões, 
custando r$ 6 mil, r$ 9 mil e 15 mil reais, conforme a edição. segundo 
Pedro sirotsky, que comanda a editora com ricardo Bornhausen, o livro 
já saiu com duzentas edições pré-reservadas. e ele dá a garantia de que 
esta é uma edição única, sem possibilidade de reedição. “É um contrato. 
eu vou preso se reeditar”, garante Bornhausen. 

Portanto, o fã mais endinheirado deve ficar atento quando 
sair o segundo livro, que retratará a vida do rei roberto carlos. s.a.X. 
teve acesso à obra, que está em fase final de edição, e conseguiu 
algumas imagens com exclusividade. diferentemente do livro do 
corinthians, o do rei terá um formato só e custará cerca de r$ 6,5 mil. 
a primeira edição, que chegará às lojas até o início de dezembro, terá 
500 exemplares. há a previsão de uma segunda tiragem no ano que 
vem, para comemoração do dia das mães. afinal, que mulher não se 
encantaria com um livro desses tão exclusivo? 

a editora tem grandes ambições, prova da confiança no mercado e 
na boa fase da economia. no ano que vem o santos futebol clube também 
terá sua edição comemorativa do centenário do time. o da seleção brasileira 
também já está em fase de produção. e, entre as celebridades do mundo 
esportivo já estão confirmados o do ronaldo fenômeno e do primeiro 
brasileiro campeão da fórmula 1 e da indy, emerson fittipaldi, que sairá no 
ano que vem em celebração da sua primeira conquista mundial nas pistas. 
mas o que deve causar grande alvoroço mesmo é o livro do mago Paulo 
coelho, cuja provável capa, s.a.X. também mostra com exclusividade.

Literatura

Cultpicks22.indd   24 18/11/2011   23:00:23
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500 exemplares. há a previsão de uma segunda tiragem no ano que 
vem, para comemoração do dia das mães. afinal, que mulher não se 
encantaria com um livro desses tão exclusivo? 

a editora tem grandes ambições, prova da confiança no mercado e 
na boa fase da economia. no ano que vem o santos futebol clube também 
terá sua edição comemorativa do centenário do time. o da seleção brasileira 
também já está em fase de produção. e, entre as celebridades do mundo 
esportivo já estão confirmados o do ronaldo fenômeno e do primeiro 
brasileiro campeão da fórmula 1 e da indy, emerson fittipaldi, que sairá no 
ano que vem em celebração da sua primeira conquista mundial nas pistas. 
mas o que deve causar grande alvoroço mesmo é o livro do mago Paulo 
coelho, cuja provável capa, s.a.X. também mostra com exclusividade.

Literatura
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durante o lançamento de nação, luiz Paulo rosenberg, vice-
presidente de marketing do corinthians, estava emocionado com a obra, 
que tem depoimentos de corintianos famosos, como emerson fittipaldi, 
Boni, luciano huck, Washington olivetto e fotos de ayrton senna, entre 
muitos outros. “desde o primeiro momento que folheei, comecei a 
chorar”, confessa o dirigente, que reservou um espaço especial no seu 
apartamento no Guarujá, onde diz ser o único lugar onde pode fazer isso 
com calma. de fato, livros assim são para serem degustados em paz. faz 
parte do conceito dos coffee table books. 

mas a empreitada da toriba vai além, e segue uma tendência 
surgida nesta década, a de investir em edições especialíssimas de 
ícones populares e de alcance nacional ou mundial. uma das obras 
mais impactantes desse segmento é Goat (Greatest of all time), um 
monumento em papel sobre o boxeador muhammad ali, lançado pela 
taschen, em 2003. editora famosa por popularizar livros de arte com 
edições para lá de honestas, ela usou seu know-how para conquistar 
consumidores de alto poder aquisitivo. o livro sobre ali saiu com três 
versões de edição, sendo a mais cara vendida a us$15 mil.

a mais cara do corinthians custa r$ 15 mil e pesa 30 Kg. mas na 
semana anterior à festa de lançamento realizada na casa Glamurama, 
da corinthiana e jornalista Joyce Pascowitch, um leilão do livro, em 
nova York, com renda revertida para a Brazil foundation, alcançou a 
marca de us$ 20 mil. “esse é um valor que só tende a aumentar com o 
tempo”, dizem sirotsky e Bornhausen. 

um segmento que a editora pretende atingir é, curiosamente, 
o feminino, em especial as esposas de corinthianos com alto poder 
aquisitivo, líder também nesse setor, contando com cerca de 18% de fãs, 

contra 16% do flamengo e 12% do são Paulo, segundo pesquisa recebida 
por rosenberg. de acordo com Washington olivetto, em conversa 
reservada com Bornhausen, “essas mulheres não sabem mais que presente 
dar aos seus maridos”. a sugestão do publicitário, um corinthiano roxo, é 
a de fazer ações de exposição e venda em estabelecimentos com grande 
potencial frequentados por esposas entre a elite alvi-negra. 

os livros da toriba são feitos na Vatican library, a editora 
oficial dos livros do Vaticano, famosa pela qualidade de suas edições, 
em especial das obras facsimilares de livros raros, algo que faz 
desde os anos 1980, visando colecionadores de obras de sua vasta 
e importante biblioteca. a chegada da toriba ao mercado editorial é, 
definitivamente, colírio para os olhos.

Cultpicks22.indd   25 18/11/2011   23:00:39



26

HQ

Páginas da vida
ao abrir este livro, você estará à frente 

da melhor história em quadrinhos já produzida 
exclusivamente por autores brasileiros. e, no caso, 
os gêmeos fabio moon e Gabriel Bá, já bastante 
conhecidos aqui e nos estados unidos por seus 
trabalhos com autores e desenhistas americanos. 
essa vivência certamente deu à eles o know-how 
para a criação de uma história sólida sobre um 
jornalista redator de obituários, cuja vida a cada 
final de capítulo se desmancha no ar. uma incrível 

parábola sobre a brevidade da vida, da sua coerência 
que simplesmente subverte todas as nossas ideias 
dessa coerência. fica o que é essencial, e sobre essa 
essência é que essa história fala o tempo todo, sem 
que se tenha muita noção disso no início. exatamente 
como a vida, que, quando começamos a “percebê-la” 
é bem provável que já esteja na hora de deixá-la.
Daytripper
Gabriel Bá e Fábio Moon
260 pág. – Panini

ao contrário do Johnny, da famosa canção de 
chuck Berry, Johnny B. Goode, Koko é uma garota que 
não tem incentivo nenhum – e nem talento – para 
ser boa. tudo o que faz acaba em desastre, briga de 
rua, baderna. mas ela um dia joga tudo para o alto e 
vai tentar ser alguém, ainda que para isso tenha que 
criar um conflito enorme na cabeça de um rapaz que 
conheceu por acaso na rua, e que, ao contrário dela, faz 
o gênero do bem. Graphic novel sobre jovens adultos, 

quando têm que pôr em prática o que disseram que 
fariam quando crescessem, um excelente trabalho da 
americana Jen Wang, que, como vários autores da nova 
geração, teve seus primeiros trabalhos publicados na 
internet. Vale a pena da uma olhada no site jenwang.
net para ver como essa história começou.
Koko Be Good (Não É Fácil Ser Boazinha)
Jen Wang
304 pág. – Barba Negra

Seu nome não é Johnny

num bairro simples de são Paulo, numa 
rua pacata, onde vive um velho amargurado, pela 
qual todos os dias passa um catador de papel com 
seu cachorro, que ganha comida do pipoqueiro. 
a vida nessa hQ é um clichê, que ganhou 
outros personagens modernos, bem clichês: um 
grafiteiro, uma periguete, um metido a malandro 
e um traficante, cujas vidas vão se entrelaçar 
naquela rua. aparentemente maniqueísta, o 
roteiro de leandro luigi del manto é didático e 

nos leva, aos poucos, a compreender que a vida é 
mesmo um clichê – basta assistir a um telejornal. 
e, para isso, usa a ironia do realejo, que vai 
adivinhar o futuro das personagens. a história da 
vida vai acabar se repetindo, como sempre, mas 
pelo menos o graffiti deixa tudo mais bonito. 
Graffiti (Um Conto Urbano)
Benson Chin, Leandro Luigi Del Manto, Breno 
Ferreira, Thiago A.M.S
64 pág. – Devir

Dramas da cidade
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Lucille é uma garota frágil, tem péssima auto-
estima, sofre de anorexia e não entende como alguém 
pode gostar dela. Esse alguém pode ser Arthur, um 
adolescente metido e com pai alcoólatra, que vive 
numa família disfuncional. O encontro entre essas 
duas vidas tristes é o tema de Lucille, comovente obra 
do francês Ludovic Debeurme, laureado no respeitado 
Festival de Angoulême, na França, em 2006, e premiado 
com o René Goscinny e o La Nouvelle Republique. A 

força da história é potencializada pelo traço leve e 
ultraeconômico do autor, deixando a história ainda 
mais dramática, o que inclui a fuga para outro país, 
numa tentativa de ambos de encontrar uma identidade 
longe de suas famílias disfuncionais. Um livro para 
jovens, adultos e até extraterrestres. 
Lucille
Ludovic Debeurme
540 pág. – Barba Negra/LeYa

Confissões de adolescentes

Diário de uma joselita
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Se você ler a história da garota Bunch, sem prestar 
a atenção sobre quem é sua autora, certamente vai achar que 
se trata de uma personagem de Robert Crumb. Essa certeza 

aumentará quando você considerar 
a arte, igualzinha à do mestre da HQ 
underground que mudou tudo nos anos 
1960. Bem, Bunch é a garota que acabou 
se casando com Robert Crumb. Aline 
Kominsky-Crumb fez uma formidável 
autobiografia contando tudo da forma 
mais crua, não importa se o assunto 
era sua iniciação sexual, os problemas 
familiares ou sua relação aberta com 
Bob (Crumb). Tem aquele lado delicioso, das confissões de menina, de como elas 
são totalmente sem-noção quando carecem de auto-estima e querem “pertencer” 
ao mundo dos descolados, que fumam, bebem e fazem sexo casual. Aline é, ela 
própria, um ícone da cena underground americana. Genial!

Pode parecer livro de criança, pelo título 
e pela capa, mas não é. Trata-se da adaptação 
de um conto do francês Pierre Mac Orlan, de 
1921, intitulado Le Roi Rose. O autor da obra 
é David B., ou David Beauchard, quadrinista 
de longa ficha na HQ francesa independente, 
que tem entre seus mentores George Pichard, 
Jacques Tardi e Muñoz. Sombrio, Pequeno Pirata 
envereda pelo mundo do lendário Holandês 
Voador, capitão condenado a vagar para 
sempre pelos mares e causar a destruição de 
outras embarcações. Aqui, no entanto, ele e sua 
tripulação acabam “hospedando” um recém-
nascido herdado do saque de um navio. O bebê 
rosadinho cresce e, como só conhece os piratas 
mortos-vivos, tudo o que deseja é se tornar um 
deles. Se isso vai acontecer eis o mistério dessa 
história deliciosa indicada ao Prêmio Eisner de 
melhor obra estrangeira em 2011. 

Adorável pirata

Pequeno Pirata
David B. 
48 pág. – Editora Barba Negra

Essa Bunch É um Amor
Aline Kominsky-Crumb
158 pág. – Conrad

HQ
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Estranha piedade 
para os ouvidos

O sol nasceu de novo
A carreira instável da ótima cantora Jill Scott talvez 

justifique que o público brasileiro pouco a conheça. Em onze 
anos, ela lançou apenas cinco discos, sendo que o último havia 
sido em 2007. Um hiato de quatro anos dessa soulwoman 
de voz inacreditavelmente bela e dramática, em que ela se 
divorciou, casou de novo, teve filho e participou de algumas 
produções para a tevê e o cinema, certamente deu a ela mais 
experiência como pessoa e até artisticamente. 

Mas em The Light of the Sun ela continua fiel à sua 
trajetória no soul “old school” com 
momentos brilhantes em canções 
como Blessed, So In Love e Shame, 
as três primeiras faixas. Depois 
delas, você já estará totalmente 
convertido a Jill Scott. É só seguir 
escutando este que é um dos mais 
belos discos deste ano.

Jill Scott 
The Light of the Sun 
Warner

Ao contrário da maioria das cantoras ecléticas de MPB, com 
honrosas exceções, as moças do rock indie americano costumam ter 
mais conteúdo, para contrabalançar com suas belas formas. Annie 
Clark, por exemplo, já tocou com Sufjan Stevens e, além de cantar, 
toca teclados, baixo, piano e guitarra. Adotou o nome artístico de 
St. Vincent e fez tudo isso em seu primeiro disco, de 2007, Marry 
Me. Em seu disco mais recente, o terceiro e ótimo Strange Mercy, 
ela divide espaço com outros instrumentistas de boa cepa e fica 
mais à vontade para cantar seus temas prediletos e antagônicos, 
como verdades e mentiras, crueldade e delicadeza em letras muito 
bem forjadas. Seus arranjos também têm essas texturas que opõem 
acordes delicados de cordas e sopros com guitarras distorcidas e 
levadas mais pesadas. Músicas como Cruel, Cheerleader, Northern 
Lights e a faixa-título são um bom alento para quem foi ao Rock 
In Rio e voltou achando que não há nada de novo no 
front, a não ser o  The Asteroids Galaxy Tour.

St. Vincent 
Strange Mercy 
4AD
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Conexão Pernambucana
A música urbana de Recife explodiu nos 

anos 1990 com Chico Science e a Nação Zumbi. 
Apesar da morte prematura do fundador do 
mangue beat, uma excelente geração surgida a 
partir dali colocou o Recife (e também Olinda, 
por que não?) na cena musical brasileira. E, ao 
que parece, para sempre, a julgar pelos quatro 
recentes lançamentos de artistas locais, todos 
independentes. E o que mais impressiona é a 
variedade de estilos que compõem o repertório 
de cada um. Karina Buhr, por exemplo. A moça 
nascida na Bahia, mas criada em Pernambuco, e 
que fez parte do Comadre Fulozinha, faz em seu 
disco Longe De Onde, uma aposta mais radical 
no seu estilo, que já havia agradado bastante 

no primeiro disco, Eu Menti Pra Você, do ano passado. Mais roqueiro 
e experimental nos arranjos, ela flerta com o psicodelismo em muitas 
faixas, mas sua verve cômica, sarcástica e até mórbida continuam 
presentes, como em A Pessoa Morre. 

Mais voltada para os ritmos africanos, Patrícia Solis lançou um disco 
dos mais interessantes, que mergulha nas raízes de nossa música popular, 
que sem dúvida estão fincadas em Angola e Moçambique, além de receber 

a influência portuguesa com um filtro caboverdiano. 
Camucais, no entanto não é um disco “folclórico”, pois 
oferece uma sonoridade mais moderna e eclética, que faz 
jus à trajetória cosmopolita da cantora, já que ela sempre 
teve um pé em Nova York, onde vive seu pai. 

Enquanto isso, o Bande Dessinée, cujo nome 
de imediato nos liga não só com a França, mas com 
os quadrinhos daquele país, vai atrás do pop rock 
produzido por France Gall, Dalida e Serge Gainsbourg 
nos anos 1960. Fica engraçado. Boa parte cantado em 
francês, Sinée Qua Non tem uma pegada moleca de 
início, que aos poucos vai dando espaço para sua veia 
mais roqueira ao longo das doze faixas. 

Outra boa pedida é o novo disco da banda Eddie, 
expert em misturar “chiclete com banana” numa mesma 
mastigada. Veraneio tem surf music, punk, frevo, samba, reggae com 
pitadas de psicodelia eletrônica. Destaque para as participações de Otto, 
Junior Barreto e Karina Buhr – ela aparece em quatro faixas.
Banda Eddie – Veraneio 
Karina Buhr – Longe de Onde 
Solis – Camucais 
Bande Dessinée – Sinée Qua Non

música

Farofa solo de primeira
Não são muitos os que acompanham a trajetória de Pedro Luís, 

músico carioca de primeiro time, que desde os anos 1980 está na estrada, 
atuando em bandas de rock, de funk e, na última década, à frente de A Parede 
– que já fez parceria até com Ney Matogrosso - e também um dos mais 
concorridos blocos de carnaval de rua do Rio, o Monobloco. Sua formação 
eclética permite a ele transitar por vários ritmos, da MPB ao eletrônico, e fazer 
aquela farofa gostosa. É o que se sente nesse seu surpreendente primeiro 
disco solo – feito aos 50 anos. Tempo de Menino é uma satisfação ao passado 
pessoal, dos tempos de infância no bairro da Tijuca, mas com um olhar 
também no futuro. O fator “solo” do disco não o impediu da fazer as notórias 

parcerias de outros projetos. Há colaborações 
em composições e em interpretações, onde 
aparecem nada menos que Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento e sua companheira Roberta Sá, entre 
outros. Consistente e agradável do começo ao 
fim, Tempo de Menino é disco que está num 
patamar superior do pop brasileiro.
Pedro Luís 
Tempo de Menino 
Universal

Nerd, geek e design são coisas que 
existiam muito antes que essas palavras 
tivessem sido cunhadas. A música pop sempre 
foi povoada por nerds obsessivos que, mesmo 
depois de velhos, ainda são capazes de dizer que 
guitarra o astro usou no solo de determinada 
música, quantos discos de estúdio e ao vivo 
uma banda lançou, fora os piratas. Enfim, são 
verdadeiros arquivos ambulantes. E Bob Roth foi 
um desses malucos que guardaram tudo o que 
foi possível de oito bandas e artistas que fizeram 
nossa felicidade nos anos 1960/70, desde 
ingressos a folhetos, flyers, crachás, cartazes 
promocionais. Tão obsessivo ele era que a mania 
acabou rendendo um belo livro organizado 

por Paul Rushkin. Sim, belo, porque se há algo 
realmente relevante nele é a possibilidade que 
temos hoje de rever esses itens dentro de uma 
perspectiva histórica e compará-los com o 
que se faz hoje. Aí entra o design que marca 
cada época. Uma boa coisa também é o fato 
de não haver textos sobre teorias de design, o 
que tornaria tudo enfadonho. A gente vê e, se 
quiser, dá uma olhada no texto de apoio sobre 
a trajetória de gente como Elton John, David 
Bowie, Alice Cooper, Queen, Led Zeppelin, The 
Who, Pink Floyd e Rolling Stones. Nada mal!
A Arte do Rock 
Paul Grushkin 
Cia. Editora Nacional
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CINEMA

O filme “O Garoto da Bicicleta” foi vencedor do Grande Prêmio 
do Júri em Cannes e abriu a 35ª Mostra Internacional de São Paulo, 
onde foi ovacionado e ouvi, da organizadora do evento, a melhor 
definição para ele: “é um filme solar”. 

A impecável direção dos irmãos Dardenne e atuações incríveis do 
garoto Thomas Doret e da já bem conhecida por aqui Cécile De France, 
mantém um ritmo leve, natural e emocionante por todo o filme. 

O roteiro brilhante da dupla de diretores conta a história de Cyril 
(Thomas Doret), que tem quase 12 anos e apenas um plano: encontrar 
seu pai, que o deixou em um orfanato e sumiu. Por acaso, ele conhece 
Samantha (Cécile De France), que administra um salão  de beleza simples 

e resolve ficar com ele nos fins de semana. O 
forte laço entre os dois, oscilando entre o ódio 
e o amor, mas tendo respeito e carinho um pelo 
outro, é genuinamente comovente. 

O GAROTO DA BICICLETA (LE GAMIN AU 
VÉLO - Bélgica, França, Itália)
Direção: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne
2011 | color | 87 min. | Ficção | 
Classificação: 18 anos
Estreia prevista para novembro

O mais recente trabalho de George 
Clooney como diretor, “Tudo pelo Poder’, 
foi apresentado na abertura da 68ª edição 
do festival de Veneza e, selecionado para a 
competição oficial, foi a grande estrela.

O filme é um thriller político, com 
clima que lembra o cinema de David Mamet, 
adaptado de uma peça de Beau Willimon – 
que trabalhou com a equipe de Howard Dean 
para as primárias presidenciais de Iowa –, a 
história da peça data de 2004 e narra toda 
essa atmosfera política, sua violação de leis 
e manipulação do processo democrático. 
Clooney comprou os direitos da peça e 
na sua versão cinematográfica conta os 
bastidores da corrida presidencial dentro do 
partido democrata nos EUA.

Não é a primeira vez que Clooney 
trata de um tema político no cinema. Em 
2005 ele apresentou no mesmo festival o 
filme “Boa Noite e Boa Sorte”, produção 
em preto e branco que se passava na era do 
macarthismo e, provavelmente, seu melhor 
filme até aqui. Em “Tudo pelo Poder”, além de 

dirigir, Clooney atua no filme que tem como 
destaque um elenco de grandes atores. Ryan 
Gosling, ator sensação da nova geração faz um 
ótimo trabalho como um estrategista um tanto 
idealista. Os sempre excelentes Paul Giamatti 
e Philip Seymour Hoffman fazem o papel 
dos grandes coordenadores das duas rivais 
campanhas democratas.

TUDO PELO PODER (THE IDES OF MARCH - 
Estados Unidos) 
Direção: George Clooney
2011 | color | 101 min. | Ficção | 
Classificação: 12 anos 
Estreia prevista para dezembro

Garoto Marrento

O poder politicamente 
incorreto de George Clooney
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música

H
umorista de mão cheia, diogo Portugal é daQueles 
artistas natos, que não precisa de muitos motivos para 
criar um personagem que o faça rir. com 44 anos, há cinco 
abalou o programa domingão do Faustão e aproveitou a 
instantaneidade da fama para dar um gás em sua carreira. 
desde então criou e participou de diversos projetos, como 
o stand up Nosso de cada dia, louco de Bom, risorama, 
risadaria e levou a todo o Brasil seu humor em shows como 

hã? Portugal é aqui, senta pra rir e acusticozinho. recentemente, lotou o 
teatro das artes, em são Paulo, com o Fritada: um show de humor em que 
um personagem é literalmente esculhambado em público por ele e outros 
humoristas, ainda que, no final, a “vítima” tenha direito de resposta e todos 
acabem indo para casa felizes, inclusive o público. 

s.a.X. esteve num Fritada em que o ingrediente da noite era ninguém 
menos que o polêmico alexandre Frota. e, depois, fez o cozinheiro diogo 
provar um pouco de seu próprio veneno, ou melhor, prato. 
 
O Fritada segue a linha do “Roast of ” do Comedy Central. Esse com o Frota 
foi o seu primeiro? 
Não, esta com o alexandre Frota já é a sexta Fritada!
 
Qual é o projeto do Fritada? E por onde ele passou e passará? 
Por enquanto ele só acontece em são Paulo,  é um projeto ousado e por isso 
tem chamado atenção. eu acredito que o Fritada possa virar um programa 
para tv a cabo num futuro breve.  

O stand up comedy tem ganhado espaço na tv, acredita que esse é o humor que vai 
vingar num futuro próximo? 
acho que já está vingando, apesar de ser um gênero antigo em países como 
os estados unidos, o stand up no Brasil é o humor do presente, espero que 
continue vingando no futuro. 

Fritura faz bem à saúde

Fo
to

s D
u 

Bo
rs

at
to

36

Por Edgard Reymann

Show do humorista Diogo Portugal 
detona figuras públicas e polêmicas 
no teatro e é sucesso de público

TEaTRO
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Funk Off

Alguns humoristas, por outro lado, parecem estar fazendo renascer o interesse 
por quadros no formato tradicional, como a Lady Kate e o Valdemar (do bordão 
“Como tô bandida!”). Acha que eles representam uma renovação? 
estes quadros seguem uma linha mais convencional e conhecida da tv 
brasileira, a coisa do bordão falado pra câmera, este tipo de esquete 
funciona em nosso país há muitos anos e por isso acho que vai continuar 
existindo, a prova disso é o alto índice de audiência que o programa Zorra 
total atinge, mas não há nada de novo nisto. 

E o Elvisley? Qual foi o aprendizado que tirou dessa experiência? 
o elvisley é um personagem pelo qual tenho muito carinho, foi com 
ele que venci o quadro Pistolão do Faustão. é fenômeno de acessos no 
Youtube! No Zorra ele precisou ser adaptado ao formato do programa e 
acredito que se perdeu um pouco, mas me diverti muito fazendo. Nunca 
eu havia feito nada neste formato de humor antes. 

Quais os critérios que usa para convidar alguém para ser fritado por vocês? 
a pessoa tem que ter algum apelo com a mídia, ser polêmica, ter histórias 
para contar e para os fritadores poderem explorar, mas principalmente 
entender que se trata de um show de humor. 

Por que uma pessoa como o Frota aceitou o convite para ser fritado?
Porque entende o espírito do show e sabe que por trás da piada tem um 
trabalho sério de profissionais da comédia que se empenham para fazer da 
Fritada um grande espetáculo, todos ganham com isso, é um dos produtos 
mais procurados na web, ele ganha 
visibilidade de um público jovem e 
formador de opinião. o canal tem 
muitos assinantes e está cada vez 
mais sendo a bola da vez no humor 
da internet. 

Onde está o limite para que o fritado 
ache graça de ser fritado? 
esta é a questão, a Fritada é legal 
justamente porque não é imposto 
nenhum limite, portanto é um 
evento de risco, já aconteceu do 
fritado ficar chateado com o teor das 
piadas mesmo sabendo que estaria lá 
para ser esculhambado, mas todo o 
fritado tem direito de resposta, nem 
sempre o fritado é um comediante, 
aí entra o trabalho dos redatores, por 
isso a Fritada é um grande show. 

Vocês tomam algum cuidado 
para não passar alguma linha de 
agressão, ou a jogada é lançar 
tudo no ventilador mesmo? 
costumamos respeitar o fritado 
quando ele nos pede para não falar 
de algum assunto específico! mas 
não chega a atrapalhar o show. 

A idéia desse tipo de show é “falem 
mal mas riam de mim”? 

sim, pois nada mais é do que uma homenagem, por mais ácida que seja.  

O humor no stand up é sem limites mesmo? 
Nem sempre você pode fazer stand up com o que chamamos texto 
branco, sem nenhuma ofensa ou palavrão e ser engraçado mesmo assim. 

É parte dele correr o risco de ofender? 
de forma nenhuma, porém não existem regras sobre qual assunto deve 
ou não ser falado, o importante é que o texto seja autoral.  

Por que o Rafinha foi crucificado por falar algo que todo mundo falaria numa 
roda de boteco? Afinal, o que ele quis dizer, no fundo, é que a Wanessa é 
desejável mesmo grávida, não foi isso? 
sim, ele fez a piada de improviso. eu não acho que ele fez por mal, foi só 
uma piada. 

Aliás, ele avisou que não iria ao Fritada? O que ele alegou? 
Foi uma decisão dele para o bem da Fritada, uma vez que se ele 
participasse, alguns assuntos teriam que ser deixados de lado para não 
complicar ainda mais uma situação e isto vai contra o conceito da Fritada, 
acho que ele teve bom senso. 

A impressão final é que o fritado, apesar de ser detonado, sai com uma imagem 
positiva junto ao público. Essa é a idéia? 
sim, o Fritado é o nosso exemplo de coragem, é o “homem da noite”, o 

nosso grande herói do evento, pois 
tudo gira em torno dele que é o 
motivo do acontecimento.   

O que você achou da resposta do Frota 
sobre o fato de ele estar em decadência 
ao fazer humorístico, enquanto 
que, para você, fazer humorístico 
representava o auge? 
achei genial, a piada é boa, tanto 
que o publico aplaudiu. 

Caso o Fritada não tenha muita 
longevidade, você pensa em usar 
seus conhecimentos para se tornar 
chef de cozinha? 
do jeito que os comediantes estão 
sendo perseguidos, acho que é o 
que vai me restar. 

Você tem esse nome, Diogo Portugal, 
porque algum dia pensou em se 
aproximar da Mel Lisboa? 
conheci ela esses dias no 
restaurante Paris 6 em são Paulo, é 
muito simpática e uma ótima atriz, 
quanto a se aproximar, já estou 
muito bem casado. 

Se você não fosse humorista,  
o que seria? 
Frustrado.
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Por Edgard Reymann

A atriz Thaila Ayala é conhecida por sua beleza e pela reserva com que 
trata sua vida pessoal. A estrela desta edição, porém, mostrou-se muito à 
vontade e confiou alguns segredos muito bem guardados de sua intimidade

CUIDADO:

É
bom que se diga, a respeito do título desta matéria, que 
em nenhum momento da esclarecedora entrevista que 
concedeu à S.A.X., Thaila Ayala tentou passar a imagem 
de vítima. Porém, a conversa revelou-se tão franca 
que ela ficou à vontade para se abrir e até segredar 
um pouco de suas fragilidades, ainda que tenha se 
mostrado corajosa ao escolher um salão de beleza para 
o nosso encontro. Afinal, é ali que qualquer mulher 

fica momentaneamente desprovida de suas “armas” e geralmente se 
sente insegura para receber quem quer que seja. Mas Thaila tem um 
aliado fortíssimo e encantador: um rosto lindo, que faria do Photoshop 
uma ferramenta inútil, mesmo sem maquiagem e com as madeixas 
escondidas dentro de uma engenhoca que a cada dois minutos soltava 
fumaça, gerando neste escriba o receio ingênuo de que elas tivessem 
simplesmente se evaporado. Thaila, ao vivo, em cores, e muito à 
vontade, revela a beleza de Shivani, a brahmane que viveu na novela 
Caminho das Índias, e um pouco da molequice de Amanda, a aspirante 
a modelo de Tititi, um papel que ela conhece bem, pois começou sua 
carreira assim, buscando os holofotes nas passarelas.

FRÁGIL
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TinhA 20 Anos, esTAvA no 
Auge dA minhA belezA. mAs o 
pior desse ensAio não forAm 
As foTos, mAs o TexTo

Porque se formos analisar bem, o ensaio para uma revista masculina feito um 
ano antes teria sido mais “desabonador” do que esse.
Então, esse ensaio surgiu depois que eu fiz um trabalho para a Vogue 
e já tinha uma relação bacana com o fotógrafo. Ele foi convidado para 
fotografar para a revista e pensou em mim. Eu fazia oficina de atores 
e topei. Eu tenho todas as fotos desse ensaio (para a revista Trip em 
novembro de 2006). Eu aprovei um monte de fotos e depois eles me 
disseram que iam mandar para eu aprovar a edição. Só que não 
mandaram. E o resultado, eu não gostei. Eu, como mulher, sempre quis 
ter umas fotos minhas nua para guardar. Tinha 20 anos, estava no auge 
da minha beleza. Mas o pior desse ensaio não foram as fotos, mas o 
texto. Eu dei uma entrevista dizendo que cresci no interior de São Paulo 
(Thaila é de Presidente Prudente), com o pé no chão, tinha 16 primos e 
vivia subindo em árvore. Aí o jornalista escreveu frases de duplo sentido, 
dizendo que eu trepava com meus primos em árvores. Achei aquilo de 
uma apelação! Fiquei muito magoada, chorei horrores. A gente faz m..., 
né? (risos) É assim mesmo, já fiz outras não relacionadas a nudez, mas 
de comportamento... A gente aprende. (risos)

De todas essas m... de qual se arrepende?
Cara, quando eu estava fazendo Tititi, a revista Nova me chamou 
para fazer a capa e eu não fui. Já tinha feito Boa Forma, usando um 
biquininho e aí não queria fazer outra assim, com apelo sensual. Depois 
me arrependi. Mas há pouco tempo me chamaram e eu fui. 

Na novela O Astro, exibida recentemente, houve muitas cenas ousadas. Você 
faria, se estivesse no elenco?
Sem dúvida! Amei essa novela! Mas aí, sim, é a personagem. A 
gente usa o corpo na profissão, empresta o corpo, a voz, o rosto 
para compor a personagem. Por mais que você fique nervosa, é um 
trabalho artístico. A Sophie Charlotte fez uma cena ousada na novela 
(Fina Estampa). Ficou sensacional.

Como já sabia o teor das perguntas – a entrevista deveria ter 
sido realizada por email, mas acabamos acertando as agendas, tanto 
melhor! – provoquei-a perguntando se ela queria começar pelo lado 
Cinderela da vida ou partir logo para as questões mais polêmicas, como 
a tal da foto em que aparece seminua clicada pelo “enfant térrible” Terry 
Richardson para seu livro Rio: Cidade Maravilhosa, lançado em 2008, da 
qual ela se arrependeu depois. Boa ariana que é, a moça de 25 anos e 
recém-casada com o ator Paulo Vilhena, aceitou a provocação e resolveu 
esclarecer tudo de uma vez por todas. O que ela disse sobre isso e sobre 
suas fragilidades você vê a seguir.

Muito se falou, tempos atrás, a respeito de uma foto mais “quente”, que você 
fez para o fotógrafo Terry Richardson, em que aparecia seminua mordendo 
os lábios do modelo. Você chegou a dizer que se arrependeu e que considerou 
aquilo um “estupro”. Na nossa opinião, ainda que a foto tenha um conteúdo 
erótico, não é algo, assim, tão escandaloso. O que houve afinal?
OK, vamos começar por ela. O que acontece: uma coisa é você fazer algo 
sabendo o que está fazendo. Não tenho nada contra ele ou a foto. Hoje eu 
conheço o Terry, mas na época eu não conhecia, e não sabia que a pegada 
do livro era aquela. O problema é que, em 2007, eu estava começando 
a minha carreira em Malhação e meu público era praticamente de pré-
adolescentes. Mas a sessão começou comigo de roupa e foram pedindo 
para eu abaixar a alça da camiseta que estava usando. 

Ficou acanhada?
Não! A gente que é artista tem um desprendimento com coisa de nudez, 
não existem muitos pudores. Estava eu, meu empresário na época e o 
fotógrafo. A coisa foi muito rápida e acho o resultado um tanto mecânico. 

Conhecendo o trabalho do Terry Richardson, fica claro que ali era a modelo e 
não a Thaila que estava presente...
Na verdade, eu fui sendo dirigida, fui me entregando e não sabia o que se 
passava. Quando eu vi o livro e entendi do que se tratava, fiquei chateada 
(Rio: Cidade Maravilhosa traz fotos de várias atrizes e celebridades 
misturadas às de prostitutas e strippers cariocas. É desse livro também, 
outra polêmica foto de Yasmin Brunet com os pêlos pubianos à mostra). 
Mas depois vim a conhecer o trabalho dele, acho bacana, mas sei que 
tudo o que ele faz pende para o pornô. Pode ser artístico, mas é pornô. 
No fundo, só fiquei chateada porque não era o que eu queria naquele 
momento. Só isso.

Por acaso, atrapalhou a sua carreira?
Não, foi mais uma coisa minha mesmo.

o fotógrafo Terry richardson e 
seu livro rio: Cidade maravilhosa
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Mudando de assunto, pensa em carreira internacional?
Cara, já pensei bastante. Amo cinema. Tinha uma tia que me dava 
de presente todo ano uma conta na locadora. Podia pegar o que eu 
quisesse. Adorava filme de terror. É uma vontade, mas ainda tenho muita 
coisa para realizar aqui.

Um trabalho na TV mistifica o ator. Você ficou muito em evidência por seu 
trabalho em Caminho das Índias, como Shivani. E, logo depois, fez uma 
modelo arrivista e pobre, a Amanda em Tititi. Essa personagem desconstruiu 
sua imagem de musa?
Eu achei ótimo. Imagina, estou só começando a minha carreira, tive poucas 
personagens. Mas não fugiu muito do perfil. Era a indiana linda e a modelo 
linda, mas fiquei feliz de ter feito uma pobre. Ter essa oportunidade foi 
muito bom para mim. Trabalhei em comédia pela primeira vez, tinha muita 

dificuldade. Fiquei nervosa, o diretor era o Jorge Fernando, a novela era 
um remake de um sucesso do Cassiano Gabus Mendes, e tinha um pouco 
de Plumas & Paetês. Em Caminho das Índias, foi até chato porque eu fiquei 
tão nervosa por contracenar com Lima Duarte e Tony Ramos que não 
conseguia falar as frases mais simples! 

Tem saudades dos tempos de anônima?
Sabe qual é o melhor carinho? O das crianças e dos idosos. Quando 
fiz Malhação, mal podia andar no shopping, mas eu ia só para ver as 
crianças se cutucando e apontando para mim e dizendo: “É a Marcela!, 
É a Marcela!” Cara, isso é muito bom! Seria mentirosa se dissesse o 
contrário. Eu já fui fã, tive muitos ídolos.

Quem eram seus ídolos?
Eu era apaixonada por Chiquititas. Alucinada. Quando ganhei a boneca 
da Mili, eu chorava, e eu já era grandinha! (risos) 

Deve adorar a Fernanda Souza...
Amo! Outro dia passou um especial dela no Vídeo Show (Globo) e, claro, 
ficaram faltando as imagens dela na novela que era do SBT. Senti falta! 
Sandy & Júnior, eu era doente por eles! Mandava carta pro Faustão, 
Gugu, pra poder chegar perto deles. 

Fez parte de fã-clube?
Não, mas fazia showzinhos cover em Presidente Prudente, pedia para 
minha mãe fazer roupa igual à dela. Até hoje, tenho discos, CDs e fitas, 
era alucinada.

E como é, hoje, quando se encontra com ela?
Ela morre de rir, porque faço escândalo quando nos encontramos. No 
Criança Esperança, o Paulo (Vilhena) foi gravar e eu disse que queria ir 
junto só para vê-la! (risos) Fui até o camarim dela e fiz um escândalo. Eu 
ainda surto um pouco quando a vejo. Mas voltando um pouco, eu sinto 
saudades também dos tempos de “anônima”. Adoro sair em São Paulo 
porque aqui não tem aquela coisa do paparazzo estar o tempo todo te 
seguindo, eu não suporto, acho horrível. Te pegam na padaria, na praia, 
na saída do médico, comendo.

Nisso você combina bem com seu marido!
Sim, e com muita gente. Não vou dizer todos, mas a maioria dos 
atores que conheço, não gosta. Não falo que são todos porque 
poderia estar enganada... 

minhA primeirA peçA de TeATro 
nA vidA, foi A megerA domAdA 
de williAm shAkespeAre e 
gAnhei o pApel nA bAse do “dois 
ou um” (risos)
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E como foi?
Deixa eu contar uma coisa antes. Lembro que uma vez fui na Fashion 
Week, no ano passado, e comecei a passar mal com aquele agito todo. 
Tive que sair escoltada por seguranças e fui levada até um lugar mais 
tranquilo onde me deram um copo d’água de tanto que eu tremia. Foi 
horrível, nunca mais tive coragem de voltar lá. Fiquei com trauma, e acho 
que isso reforçou a fama de eu ser ainda mais introspectiva. 

Mas foi tipo regressão de vidas passadas?
Não, é uma terapia intensa, com começo, meio e fim. Ela me perguntou 
o que eu gostaria de resgatar. Eu disse que era a confiança nas 
pessoas. Tinha muita dificuldade, era tachada de antipática, difícil, 
metida e não é nada disso. A primeira vez que cruzei com Suzana 
Vieira no corredor do Projac, ela me cumprimentou e eu estranhei. 
Não entendia que lá todo mundo se cumprimentava. Eu converso 
com quem eu conheço e olhe lá. 

Timidez?
É, e tratei isso na regressão. Revi várias cenas da minha vida. Vou 
te falar uma agora. Tinha oito anos e meu cachorro, o Chuck, ficou 
doente. Ele era o meu fiel amigo. Foi numa época em que meus pais 
estavam se separando. Eles levaram o cachorro para o veterinário 
e depois de quinze dias, como ele não voltava, eles me disseram 
que ele ainda estava em tratamento. Um dia, peguei o endereço da 
veterinária no ímã grudado na geladeira de casa e fui até lá. Quando 
eu perguntei do Chuck, a médica disse que ele não ia voltar mais 
porque ele tinha ido para o céu. Fiquei tão chocada por descobrir que 
meus pais estavam mentindo para mim! Não pude nem me despedir 
dele. Essa e outras coisas que descobri depois foram a semente 
de toda a minha desconfiança com o mundo. Mas foi muito bom, 
melhorei muito depois das sessões.

Qual a sua ideia de felicidade?
A que tenho desde sempre. Sou vegetariana, abraço muito a causa animal. 
Meu sonho é poder viver da minha arte, escolher meus projetos e usar 
meu nome para ajudar os que precisam, de pessoas a animais. Ontem 
conversei com um catador de lixo e descobri que o cara é de Presidente 
Prudente, estudou na mesma escola que eu, mas não na mesma época, 
porque é mais velho. E ele morava ao lado de onde meu pai trabalhava. 
Essas histórias são incríveis e me deixam muito sensibilizada. 

Fica muito em São Paulo?
Sim, fiquei ensaiando e fazendo a peça A Tempestade, de Shakespeare. 

Foi sua primeira experiência com o mestre inglês?
Na verdade, foi a segunda. Minha primeira peça na vida, quando estudava 
em Presidente Prudente, foi A Megera Domada e ganhei o papel na base 
do “dois ou um” (risos). Mas ela nunca foi encenada, por falta de verba. 
Mas A Tempestade foi a minha primeira peça profissional. Para mim, 
existe a Thaila antes e a Thaila depois dessa peça. 

Existe a Thaila que é superfamosa e a Thaila que está ainda em início de 
carreira. Como trabalha essas questões?
Eu acho que tem tudo a ver com o que se quer para a vida no nível pessoal 
e no artístico. Acho que ter um nome mais forte do que a minha carreira 
tem a ver com o fato de eu ter tido sorte de ser abraçada pela mídia, por 
ser bem recebida pelo mundo da moda, por gostarem de mim. Sempre 
querem que eu participe de desfiles. Mas eu sou muito na minha, meu 
círculo de amizades é muito pequeno, não consigo confiar nas pessoas, 
fui muito traída pelas minhas amigas no passado. Me passaram a perna, 
me sacanearam muito. De sete anos para cá, não fiz muitas amizades. 
Meus amigos foram feitos lá atrás, na infância. O único risco que corro 
com a fama é ficar mais introspectiva ainda. Já fiz até regressão para 
tentar entender isso melhor.

meu sonho é poder viver dA 
minhA ArTe, esColher meus 
projeTos e usAr meu nome 
pArA AjudAr os que preCisAm, 
de pessoAs A AnimAis
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Por Edgard Reymann

Penetramos no mundo muito especial do artista plástico Paulo Von Poser, 
conhecido pela perfeição das rosas que desenha, mas que também é um 
dos expoentes da geração de pintores que despontaram nos anos 1980

A 
rquiteto de formação, artista plástico 
por vocação, Paulo Von Poser pertence 
a uma geração que irrompeu contra as 
convenções que engessavam o mundo 
das artes no Brasil dos anos 1980, abrindo 
espaço para a integração do artista 
com o espaço urbano e a coletividade. 
No entanto, também é conhecido pela 
perfeição e expressividade das rosas que 
pinta, assim como pela forma com que 
as usa em painéis e quadros de fundos 
francamente urbanos. Contradição? Pode 

ser que sim, mas nada mais natural do que ter contradições. O desafio 
é aceitá-las e, se possível, integrá-las sem prejuízo para nenhuma das 
partes. E criativamente. Há muitos anos, Paulo vive numa casa idílica 
– mas sem luxo – à beira da represa de Guarapiranga, em São Paulo. 
É professor na Escola da Cidade, em São Paulo, mas, semanalmente, 
viaja a Santos, onde há 25 anos dá aula da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo de Santos. Com a cidade praiana, construiu uma relação 
sólida e amorosa, que já deixou marcas duradouras. Há quatro anos, 
foi convidado para fazer a pintura do teto do Theatro Guarany, uma 

nome O
das rosas
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Das origens

“Quando era menino, gostava de pintar. Um dia levei um 
desenho de um porco para a minha vizinha e ela disse que eu deveria 
fazer arquitetura. Não sei se ela teve influência no meu destino 
profissional, assim como não posso afirmar que foi minha avó que me 
influenciou a desenhar rosas. Na verdade, eu nunca a via pintando. Ela 
pintava de madrugada, porque meu avô era muito ciumento das coisas 
que ela fazia. Quando fui morar sozinho, reapareceu um quadro dela 
que tinha rosas, e que eu o publiquei em meu livro. É um quadro que 
hoje acho lindo, mas até então nunca havia dado bola. Eu só comecei a 
desenhar rosas em 1985. Nesse mesmo ano, participei da exposição 15 
Caras, de jovens artistas, e não tinha rosas nas minhas obras. Mas elas 
acabaram entrando, depois, como um elemento especial nas minhas 
pinturas urbanas. Pertenço a uma geração que recebeu uma herança 
acadêmica, ao mesmo tempo em que a cultura de massas irrompia e 
quebrava paradigmas por meio de uma expressão mais urbana.”

Contradições

“Acho fundamentais essas contradições entre urbanidade 
e natureza, o acadêmico e a vanguarda. O artista de hoje não precisa 
fazer escolhas, como no passado. É anacrônico hoje um artista se dizer 
figurativo, abstrato, etc. Ele pode gostar de tudo, pintar a óleo, aquarela 
ou em suportes não convencionais. Quanto a mim, por exemplo, nunca 
fiz uma exposição exclusiva das minhas rosas, no entanto, elas me 
marcaram profundamente.”

Pertenço a uma geração que 
recebeu uma herança acadêmica, 
ao mesmo temPo em que a 
cultura de massas irromPia e 
quebraVa Paradigmas Por meio 
de uma exPressão mais urbana

casa de ópera construída em 1880, em pleno Império, e que já recebeu 
em seu palco ninguém menos do que Sarah Bernhardt. Foi sua obra 
mais impactante e pessoalmente grandiosa. No ano passado, foi 
lançado o livro Paulo von Poser, a Cidade e a Rosa (Luste Editores), 
que aborda toda a sua trajetória, é fartamente ilustrado e traz textos 
de amigos, como artista plástico Flavio Império e prefácio de Giancarlo 
Latorraca, diretor técnico do Museu da Casa Brasileira. Este ano, foi 
a vez da Bolsa de Valores de São Paulo reconhecer o seu trabalho, 
dedicando-lhe uma exposição que ficou em cartaz quase três meses. O 
ano de 2012 começará muito bem para o artista, que terá sua primeira 
retrospectiva, baseada no livro A Cidade e a Rosa, no Museu Brasileiro 
de Escultura, em São Paulo, no mês de janeiro. Coincidentemente, 
marcará os 30 anos de sua primeira exposição. S.A.X. esteve em seu 
atelier e teve uma conversa das mais agradáveis sobre vários temas, 
dos quais selecionamos alguns trechos.
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Arquiteto não praticante

“Cursei a FAU-USP, e de fato, como você disse, há muitos 
arquitetos que deixaram a profissão para se destacar em outra atividade. 
Chico Buarque é um, Fernando Meirelles é outro, sou contemporâneo 
do Meirelles, e inclusive assisti ao seu trabalho final de curso. Foi uma 
defesa de tese brilhante, um acontecimento, todo mundo queria ver. Lá 
na faculdade, ele já era um aluno destacado. Acho que a arquitetura dá 
uma visão muito abrangente e multidisciplinar ao aluno. E é um trabalho 
em equipe, que faz a socialização da criação. Hoje é difícil você pensar o 
seu trabalho se ele não estiver conectado numa dimensão social.”

Arte X comércio

“Já fiz algumas coisas para empresas, acho muito interessante 
fazer algo que depois será trabalhado por um designer, fará parte de um 
produto. Me interessam essas escalas. Há aqueles artistas mais monásticos 
que consideram isso um pecado, uma heresia. Respeito artistas como a 
Marina Abramovic, que diz inclusive que o artista deve produzir pouco. 
Agora, me incomoda quando revistas fazem matérias com as “sete regras” 
para um artista ser bem-sucedido. Não existe fórmula, isso pode engessar 
a criatividade e o lado meio rebelde de todo artista.”

Interação e coletividade

“Há pouco tempo, uma empresa de telefonia me convidou 
para revitalizar um muro degradado na Barra Funda, em São Paulo. 
Apareceram cerca de 300 voluntários, todos funcionários da empresa. 
Poderia ter feito um monte de rosas e deixado a minha marca pessoal. 
Mas, em vez disso, fui pesquisar que tipo de gente frequentava aquele 
local. E vi que eram na maioria nordestinos, bolivianos e paraguaios. Fiz 
a base dos desenhos, com muitos rostos de gente que passa por lá todos 
os dias, e os voluntários foram passar o dia pintando. Para mim, foi um 
trabalho maravilhoso num nível pessoal. Concluí que não é mais possível 
pensar em arte sem a interação com a sociedade. Nunca imaginei que 
seria útil numa ação social que envolvesse tanta gente. Me senti como 
alguém que intermedia um sonho, que envolve a população que passa por 
ali e os voluntários, que tem uma rotina difícil dentro de um escritório.”

O Guarany

“Fui convidado pelo Ney e pelo Gino Caldatto para fazer o teto 
do Theatro Guarany, em Santos, que havia se incendiado e só ficaram 
as quatro paredes, feitas de pedra. Acho que é o meu trabalho mais 
importante em escala e em ousadia. O teatro foi construído em 1882, 
quando Santos ainda era mais importante que São Paulo. O teatro foi 
construído porque o porto de Santos era escala dos navios das grandes 
companhias de ópera que sempre iam a Buenos Aires. Então, um grupo 
de empresários construiu o teatro, que é um pouco pequeno, tem 
só 300 lugares, mas que foi um marco cultural da cidade. Até Sarah 
Bernhardt se apresentou nele. Mas, com o tempo, decaiu, foi vendido, 
e depois dos anos 1970, só passava filme pornô. Quando surgiu o 
convite para fazer o teto do teatro, em 2007, fui ao romance de Jose 
de Alencar e à opera de Carlos Gomes para me inspirar. Também me 
apoiei sobre o trabalho do pintor Benedito Calixto, que era caiçara e 
foi um dos maiores talentos da baixada santista. Fiz uma alegoria do 
romance e da ópera, visitei uma aldeia guarani e desenhei retratos 
de adolescentes usando calção de surfista, misturei o antigo com o 
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novo. São 225 metros quadrados de tecidos pintados, um trabalho 
que demorou oito meses para ficar pronto. Muitas noites, inclusive, 
dormi no próprio teatro. No início, punha a ópera para tocar para os 
pedreiros, e eles ficaram maravilhados. Até então, Guarani para eles 
era índio, um teatro e um time de futebol (risos). Felizmente, a reação 
do público foi das mais positivas. Foi a minha homenagem à cidade, 
com a qual tenho uma história muito intensa.”

As rosas falam

“Acho a rosa uma flor enigmática. Ela representa para o 
Ocidente aquilo que a flor de lótus representa para os hindus: 
transformação, regeneração, cura, amor. E é uma flor que se 
reatualiza o tempo todo. Imagina que ela veio da China e da Pérsia, 
lugares áridos, e são tão resistentes e adaptáveis, que você encontra 
roseirais no meio da Mata Atlântica! Minhas primeiras rosas só 
chegaram ao público por meio de um calendário do MAC – Museu de 
Arte Contemporânea, de 1989. Logo depois, conheci o Vic Meirelles, 
que faz um trabalho incrível com flores, num trabalho para a MTV. 
E, assim, acabei tomando contato mais profundo com a dinâmica de 
vida da rosa. Na época, ela era considerada um objeto kitsch. E eu 
acho que ainda é. Mas ela também é popular. Pode estar decorando 
uma igreja, num dia de casamento, e um funeral no cemitério na 
mesma hora. Tem roseira em casebre no sertão e ao mesmo tempo 
ela é objeto de uma festa todos os anos em Mônaco. Ela é o símbolo 
da globalização, tem design global! No meu trabalho, desenho ou só 
as rosas, ou as coloco em relação com o espaço urbano. Se ela é o 

máximo de delicadeza e doçura, a cidade é mais rigorosa, até brutal. 
Ali eu a vejo como símbolo de transformação. Se ela é meu Rosebud, 
naquela referência a Cidadão Kane? Acho que sim. Tenho saudades, 
não dela, a rosa, mas ela me leva de volta para o meu centro. No 
momento em que a desenho, fico fora do tempo.” 

especial
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F 
rancisco Brennand prefere chamar seu local de 
trabalho de oficina em vez de atelier. Prefere 
o nome de origem latina, que está mais ligado 
a ofício, a trabalho, sendo que atelier ele 
considera um francesismo desnecessário. De 
início, isso soa estranho, pois a forma como 
a que estamos acostumados a pronunciar seu 
sobrenome – foneticamente algo como “brenã”, 
bem latina – nos levaria a crer, de imediato, 
de que se trata de um homem de ascendência 
francesa. Mas, não. Francisco Brennand 
descende de um inglês, um certo Edward 

Brennand, que chegou ao Rio de Janeiro em 1821, e lá se estabeleceu 
para gerar, muitas gerações depois, este ilustre artista plástico, um 
dos grandes nomes da escultura brasileira contemporânea de todos 
os tempos. Mas, em tempo, o próprio Brennand não pronuncia seu 
sobrenome na sonoridade original, “brénan”, com erre acaipirado. 

Brennand fala com certa reserva sobre sua fama como 
escultor, pois desde tenra idade ele queria ser pintor. E, de fato,  
tornou-se um pintor expressivo, diga-se, entre os modernistas 
e surrealistas brasileiros. Mas esse “karma” ceramista 
simplesmente se impôs, à sua revelia. Jovem com sensibilidade 
para a pintura, Francisco de Paula de Almeida Brennand teve 
suas primeiras aulas com o pintor Álvaro Amorim. Já famoso 

Desde que mudou para a fábrica de cerâmica, há exatos 40 anos, 
Francisco Brennand gestou um santuário de esculturas fantásticas, das 
quais ninguém consegue ficar indiferente

Um templo 
sobre o abismo

no colégio por suas caricaturas de alunos e professores, foi 
convidado por Ariano Suassuna, seu colega de classe, para 
ilustrar um livro de poemas que ia publicar. Com 20 anos, fez 
um Autorretrato como Cardeal Inquisidor, inspirado em um 
quadro de El Greco e teve uma menção honrosa no 7º Salão de 
Pernambuco, onde outro quadro seu, Frade em Oração, havia 
obtido o primeiro prêmio. Essas são duas obras que, de certa 
forma, refletem sua personalidade, já que, anos mais tarde, ele 
se definiria como “feudal, supersticioso e pornográfico”. 

Essa autodefinição também transpira em sua oficina, 
na verdade um museu a céu aberto, que ele gosta de chamar de 
santuário. Situada numa região afastada do centro de Recife, em 
meio a uma ainda exuberante e praticamente intocada área da Mata 
Atlântica, surgiu há exatos 40 anos, depois que Francisco pediu 
permissão a seu pai para se instalar na propriedade onde décadas 
antes funcionara a Cerâmica São João. Brennand ainda se lembra 
da tensão do encontro com o pai: “Cheguei na sua casa por volta 
das seis da tarde, ele estava lendo um livro de Balzac no original 
em francês, e, quando lhe disse o que eu pretendia, ele respondeu: 
‘Só não te mando começar agora porque já é de noite.” A resposta 
o deixou meio desconcertado. Ele não sabia se o pai estava sendo 
irônico e favorável ao desejo. Três dias depois, o pai o chamou 
novamente e oficializou a permissão com um senão: que ele não 
fosse pedir recursos a seus irmãos. 

Texto Edgard Reymann Fotos Divulgação
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Um berço sobre ruínas

A fábrica estava abandonada e em ruínas. Mas Francisco 
sentiu que era a partir dessa imagem em decomposição que brotaria 
sua verdadeira vocação. Como que seguindo a um chamado, reativou 
a fábrica de cerâmica e instalou a sua oficina. Teve a sabedoria de 
manter o que foi possível da construção original, apenas teve de trocar 
os fornos por mais modernos, para que pudessem também atender às 
necessidades da produção de cerâmica artística, além da comercial 
que ainda hoje reveste com muita elegância pisos e paredes de órgãos 
governamentais, escritórios e residências. Brennand quase não fala da 
cerâmica comercial, mas ela tem linhas de grande apelo. Seu espírito 
de artista evita o assunto, prefere falar de sua “impotência” de pintor 
perante o seminal ceramista. 

Apesar de ter aprendido os rudimentos da arte ainda na 
adolescência, ele a desconsiderou até o dia em que, surpreso, se 
deparou com potes e estatuetas realizadas pelo seu ídolo maior, 
Pablo Picasso. Até então, a única coisa que lhe interessava era a 
pintura. Por sugestão de outro grande pintor brasileiro, Cícero Dias, 
conseguiu o aval paterno para estudar na França, logo após ter 
se casado com Deborah de Moura Vasconcelos. Fez duas grandes 
viagens à Europa entre 1949 e 1952, onde além de se aprimorar 
tecnicamente, teve a oportunidade de conhecer Balthus, Almada 
Negreiros, Fernand Léger e o poeta René Char. O pintor certamente 
foi bem sucedido. Em 1959, na Bienal de São Paulo, André Malraux, 
então ministro da cultura da França elogiou seus quadros expostos 
com as expressões “magníficos e puros!”. Não é pouco.
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Ida sem volta

Mas nos loucos anos 1960, a cultura pop de massa mudou o 
mundo e expoentes do modernismo foram relegados a segundo plano. 
Nessa época, já pediam a Brennand obras em cerâmica. Em 1962, 
dois banqueiros mineiros “exigiram” dele um mural sobre a Batalha 
de Guararapes, essencial para a restauração pernambucana, que em 
1649, voltou às mãos dos portugueses, que expulsaram os invasores 
holandeses. Brennand gosta de brincar com números. Na sua oficina, há 
duas datas expostas, uma de 1917 e outra de 1971. A primeira refere-
se ao momento de compra da fábrica pela família, e a última à sua 
mudança para lá em 1971. “Quando me perguntam se 1917 é o ano em 
que nasci, digo que sim, e que 1971 é quando eu morri!”, brinca, com 
um pouco de ironia nas palavras. Francisco de Paula nasceu na verdade 
em 1927, e 1971, exatamente no dia de finados, 2 de novembro, pode-
se dizer que é quando o ceramista Brennand simplesmente “engoliu” o 
pintor. Essa espécie de antropofagia pessoal, ironicamente, tem certa 
sintonia com o próprio movimento modernista brasileiro, de 1922, e até 
mesmo com o tropicalismo, em voga na época. 

O testemunho dessa transformação está exposto em forma 
de esculturas, que existem às centenas em seu santuário, em meio 
a edificações como Templo do Sacrifício e a Academia, onde ele 
guarda suas pinturas junto a um elegante auditório. Embora remetam 
ao passado, à Antiguidade, não há resquícios clássicos nelas. Ao 

contrário, são modernistas, só que vão além – ou se quiserem, voltam 
aos primórdios da humanidade. Obscenas, pornográficas, brutais são 
alguns adjetivos ouvidos por Brennand entre os milhares de visitantes 
que já adentraram seus domínios – ele é o senhor feudal e o anjo 
pornográfico desse santuário. O que é certo é que ninguém fica 
indiferente a elas. Nem ele próprio. Em seu manifesto, disponível em 
seu site (www.brennand.com.br), ele fala do trabalho em escultura 
como um “encontro com o abismo”. Ele explica: “Veja bem, quando eu 
pinto, eu tenho escola. Mas esse status me deixa preso a um sistema. 
Mas quando comecei a fazer cerâmica, foi algo absolutamente 
solitário, foi como me jogar no abismo. Não tinha ninguém para 
me dizer sobre estilos. Minha cerâmica é bárbara, no bom sentido. 
Através do barro, encontrei elementos arcaicos, tive o contato com o 
primordial, com o começo da vida”, reflete.

erótica é a minha pintura. 
para certas pessoas, minha 
cerâmica repugna, para 
outras Desperta hilarieDaDe. 
reconheço o horror nelas
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Estranhos elogios

Sobre isso ele conta uma história muito curiosa de seu encontro 
com a bióloga chilena Cecilia Toro. Filha de Rolando Toro, o pai da 
biodança, ela esteve na oficina de Brennand e começou a fotografar 
obsessivamente suas esculturas, a ponto de causar estranheza ao 
autor. Quando conversaram, ela se disse impressionada com as obras 
por causa da similaridade delas com as formas de vida primitivas que 
ela estava acostumada a ver em microscópios. Essa relação levou-a 
a publicar um livro intitulado Francisco Brennand: a Matriz da Vida 
(Comunigraf, 2000). Ele diz: “Nunca tive um elogio da crítica nesse 
nível. Me surpreendeu totalmente.” Outro caso diz respeito a uma 
senhora que chegou à oficina com sua sobrinha, mas não quis sair, 
indignada que estava com as esculturas ao ar livre. Como a moça 
demorava, ela desceu e ao chegar na primeira sala disse: “Mas isto 
aqui é um museu de horrores, uma carnificina!”. Satisfeito com esses 
comentários espontâneos, que ele valoriza mais do que as críticas 
– não por desdém, mas porque segundo ele não agregam muito ao 
que ele já sabe, para o bem e para o mal –, Brennand reconhece que 
sua cerâmica não é erótica. “Erótica é a minha pintura. Para certas 
pessoas, minha cerâmica repugna, para outros desperta hilariedade. 
Eu reconheço o horror nelas, tanto que coloquei a famosa frase de 
Joseph Conrad numa das paredes: ‘o horror, o horror.’ É o horror 
existencial. Está mais ligado às dores do parto do que aos prazeres da 
cópula. E boa parte das pessoas não compreende.”

Viajar nesse mundo primordial da oficina de Brennand é algo 
fascinante, apesar dos “sustos” que ele nos causa. Mas é como ele mesmo 
diz: “Fui levado para esse mundo, e me deixei levar na mais absoluta 
irresponsabilidade. Minha expressão original está na cerâmica. Sei que 
minha pintura é boa, meu desenho é excelente, mas a cerâmica é mais 
violenta, mais estranha, porque foi em busca desses primórdios.” 
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U 
m verbo imperativo pode correr  
mundo e representar dois movimentos 
opostos no mesmo dia. enquanto os tanques 
avançavam pela rocinha, ocupando o 
território dos traficantes que mantêm os 
pobres cariocas como reféns, nos eUa, 
manifestantes de múltiplas gerações, 
credos e origens, continuavam a ocupar 
praças e parques, protestando contra um 
sistema que sequestrou sua vida produtiva, 
suas chances de bem estar.

ainda que o Zuccotti park tenha sido 
desocupado à força numa operação militar da policia nova-iorquina, no 
dia 15 de novembro, ocupem é a palavra do ano, não precisamos nem 
esperar o pronunciamento do comitê do dicionário oxford.

Se confirmada, a palavra do ano parece representar algum 
progresso. considerem que a palavra de 2010 foi “refudiar”, uma 
corruptela do falso repúdio da ignorante Sarah palin. a palavra de 
2009 foi “unfriend”, o neologismo criado no país autoritário e avesso 
à privacidade individual, fundado por mark Zuckerberg. Se o Facebook 
fosse uma nação, com seus mais de 800 milhões de membros, só teria 
menos habitantes do que a china e a Índia.

O movimento que decolou de uma praça para o mundo luta para 
amadurecer e não ser definido por interesses externos

Lúcia Guimarães é jornalista e vive em Nova York desde 1985.
Foi produtora do programa Manhattan Connection e atualmente 
escreve para o jornal O Estado de S.Paulo.

Lúcia Guimarães, de Nova York

OCUPANDO A 
IMAGINAÇÃO

Não tenho consultório de psicoterapia, mas aposto que poderia 
diagnosticar uma nova síndrome entre pacientes nova-iorquinos. a 
ansiedade de definição de protesto. comentaristas, políticos, vendedores 
de cachorro quente em Wall Street, padres, rabinos, imans, líderes 
sindicais, quem sabe até a Lindsay Lohan, em alguma hora do dia, 
suspiram, angustiados e perguntam: afinal o que quer o occupy Wall 
Street e seus filhotes nos cinco continentes?

a insistência da pergunta me intriga porque a maioria de 
nós não precisa de uma resposta explícita, a curto prazo. os relações 
públicas precisam empacotar conceitos em poucas palavras, e os 
políticos, ávidos por slogans de campanha, sentem necessidade de 
reduzir a sound bites este mal-estar do novo milênio.

e, por falar em slogans, a direita americana, que há décadas 
dá surra nos democratas quando quer reduzir sua agenda a frases 
populistas, está se roendo de inveja pela oportunidade perdida. por que 
seus bem pagos jagunços da palavra, responsáveis por “pró-vida” (a favor 
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da criminalização do aborto) e “provedores de empregos” (milionários) 
não tiveram primeiro a ideia de se associar ao grito, “Nós somos os 
99%!”? Não importa que essa direita defenda de fato os privilégios fiscais 
de 1% da população, o slogan do ocupem é imbatível para abraçar todo 
mundo sob um mesmo guarda-chuva de indignação.

Um passeio pelos cartazes que desfilam no sul de manhattan 
revela frases da imaginação indignada:

“Liquidação! compre um político, leve outro de graça.”
“olha, mãe. Não tenho futuro.” (cartaz nas mãos de uma 

menina, perto da mãe).
a mídia social, que ao contrário dos eufóricos, não derruba 

ditaduras – a presença física e o risco pessoal assumido por centenas 
de milhares merece mais crédito pela primavera Árabe – é, de fato, uma 
grande aliada de um movimento difuso e multiplataforma como o oWS.

a fluência dos jovens com a mídia digital produziu o occupy 
Wall Street Journal e panfletos com design gráfico atraente, como o 
que convocava para comemorar os dois meses do movimento. de uma 
barraca alaranjada, as imagens do parque eram transmitidas num live 
stream no website do oWS. mesmo nas primeiras semanas do protesto, 
os grupos acampados no Zuccotti park demonstravam um talento para 
orquestrar a previsível mídia local e a crédula mídia internacional. Usaram 
a praça como estúdio de tv, atraindo inúmeros caminhões de externas, 
encenando aglomerações que atraiam câmeras e instruindo porta-vozes a 
falar em frases de efeito. tiveram o bom senso de combater, com medidas 
concretas, os desvios que mancham a imagem de um movimento nascente, 
inevitáveis numa situação em que drogados e sem teto se misturavam aos 
manifestantes. depois de um incidente em que jovens foram molestadas 
no acampamento, voluntários se revezaram para proteger as mulheres que 
quisessem dormir numa tenda maior.

a invasão e destruição do acampamento de Zuccotti park, na 
madrugada de uma terça feira, pode se revelar não só um golpe favorável 
para a imagem do oWS, como também abreviou um estágio inevitável. 
com a chegada do inverno e o mar de barracas fortificadas tomando todo 
o espaço disponível, a praça não se prestava mais ao tipo de agitação 
social que continua a capturar a atenção em todo o país. com centenas de 
milhares de dólares de doações – não, não há um poder sinistro por trás 
do dinheiro – os organizadores alugaram um escritório com telefone fixo 
e banda larga. com mais transparência do que bancos responsáveis pelo 
crash de 2008, o grupo divulgou o primeiro relatório financeiro em outubro 
e prometeu continuar prestando contas ao público com regularidade.

o apoio de sindicatos tradicionais ajuda a emprestar legitimidade 
ao movimento, embora as pesquisas nacionais de opinião ainda registrem 
uma perplexidade e até hostilidade ao espontâneo ocupem.

depois de desprezar e insultar os participantes dos protestos, 
a direita republicana mudou o tom. era cômica a visão de senadores e 
deputados contritos repetindo clichês sobre a frustração com a crise 
econômica e o direito de protestar.

a presença de figuras históricas como Joan baez e celebridades 
de maior ou menor calibre em várias cidades que são cenário do 
ocupem parece ser absorvida sem subserviência. afinal, como lembrou 
um afiado comentarista nova-iorquino, pode haver um bono do U2 
para combater a fome na África, mas ainda não apareceu um bono para 
propor impostos para bilionários.

a boa notícia é que apareceu um bilionário propondo exatamente 
isto. Lembram do bill Gates? aquele que era demonizado por querer 
dominar o mundo com o Windows, o fundador da microsoft, processada 
por governos nos estados Unidos e na europa? ele mesmo. Sem a ginga 
e o charme de bono, Gates desembarcou na última reunião do G20, em 
cannes, e inundou a mídia com entrevistas, fazendo lobby pelo imposto 
robin Hood, uma pequena taxa internacional sobre transações financeiras. 
pelos cálculos de Gates, em um ano, seria possível levantar US$48 bilhões 
para ajudar a erradicar a pobreza no mundo. bill Gates, o ex-poster boy do 
capitalismo monopolista, já doou, através de sua fundação, US$25 bilhões 
para iniciativas de saúde como combate à malária, vacinação de milhões de 
africanos e abastecimento de água potável. ele não pode ver um bilionário 
que quer logo tomar seu dinheiro para dar aos pobres.

É impossível, a esta altura, prever a eficácia do occupy Wall Street 
para promover mudança, a palavra que barack obama usou para se eleger, 
mas não para governar. mas não é possível ignorar que o movimento 
começou a mudar o curso da conversa, nos estados Unidos. 
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Etnia de luxo
fotos Andre Nicolau 

styling Ronaldo Gomes e Yakkos Nasser
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camiseta de paetes Forum
camiseta segunda pele Lino Villaventura

shorts Maria Bonita
cinto Andre Phergom

capa de tricot Martha Medeiros
pulseiras e colar Sobral

sandália Ágatha
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vestido Vitor Zerbinato
pulseiras Sobral
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vestido com detalhes em canutilhos Cavendish
por baixo: camiseta de paetes Calvin Klein
colar Sobral
cinto André Phergom
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colete de couro Cavendish
saia Lino Villaventura

pulseiras Sobral
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vestido em transparência de tule 
com aplicações em pérolas Cyann

pulseiras Sobral
sapatos Christian Louboutin
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sobre a cabeça: 
gola de paetes 
Vitor Zerbinato
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vestido Left
sapato Tng
colar e pulseiras Sobral

edição de moda Ronaldo Gomes
make & hair Rafael Senna (Agencia Glloss)
produção de moda Yakkos Nasser
produção execultiva Alexandre Dornellas

60-71 - Moda.indd   70 18/11/2011   19:18:16

Ch
ris

tia
n 

Lo
ub

ou
tin

 (1
1)

 3
03

2 
02

33
 | 

Cy
an

n 
(1

1)
 3

84
2 

53
37

 | 
Ca

ve
nd

is
h 

(2
1)

 2
52

9 
85

73
 | 

Ca
lvi

n 
Kl

ei
n 

(1
1)

 3
08

3 
66

30
 | 

Fo
ru

m
 (1

1)
 3

08
5 

62
69

 | 
Le

ft 
(1

1)
 3

04
5 

58
62

Li
no

 V
illa

ve
nt

ur
a 

(1
1)

 3
06

3 
40

18
 | 

M
ar

ia
 B

on
ita

 (1
1)

 3
06

8 
65

00
 | 

M
ar

th
a 

M
ed

ei
ro

s 
(1

1)
 3

06
2 

79
07

 | 
So

br
al

 A
ss

es
só

rio
s 

(2
1)

 3
55

3 
20

77
 | 

Tn
g 

(1
1)

 3
08

3 
73

50
 | 

Vi
to

r Z
er

bi
na

to
 w

w
w.

vit
or

ze
rb

in
at

o.
co

m
.b

r

60-71 - Moda.indd   71 18/11/2011   19:18:23



Ch
ris

tia
n 

Lo
ub

ou
tin

 (1
1)

 3
03

2 
02

33
 | 

Cy
an

n 
(1

1)
 3

84
2 

53
37

 | 
Ca

ve
nd

is
h 

(2
1)

 2
52

9 
85

73
 | 

Ca
lvi

n 
Kl

ei
n 

(1
1)

 3
08

3 
66

30
 | 

Fo
ru

m
 (1

1)
 3

08
5 

62
69

 | 
Le

ft 
(1

1)
 3

04
5 

58
62

Li
no

 V
illa

ve
nt

ur
a 

(1
1)

 3
06

3 
40

18
 | 

M
ar

ia
 B

on
ita

 (1
1)

 3
06

8 
65

00
 | 

M
ar

th
a 

M
ed

ei
ro

s 
(1

1)
 3

06
2 

79
07

 | 
So

br
al

 A
ss

es
só

rio
s 

(2
1)

 3
55

3 
20

77
 | 

Tn
g 

(1
1)

 3
08

3 
73

50
 | 

Vi
to

r Z
er

bi
na

to
 w

w
w.

vit
or

ze
rb

in
at

o.
co

m
.b

r

60-71 - Moda.indd   71 18/11/2011   19:18:23



Quem é quem
1) Cacá Fernandes: publicitário, trabalhou 
como redator antes de fundar a K2 MKT, agência 
de propaganda que acabou se especializando 
no mercado de luxo. Publicou dois livros e 
escreveu para diversas revistas e jornais sobre 
cultura. Também fundou a K2 Editora para 
produzir livros corporativos, comemorativos e 
independentes, além de revistas customizadas. 
Agora é o responsável pela S.A.X. Magazine.
2) Edgard Reymann: com admirável 
domínio da linguagem, está sempre pronto 
a disparar informações sobre variados 
assuntos, típico de quem já perambulou por 
algumas das redações da grande imprensa 
brasileira. Música, cinema, quadrinhos, 
literatura, burlesco, drinks, arte, discorre 
sobre esses assuntos de maneira séria, mas 
sem perder o bom humor. Na S.A.X., também 
é o responsável pelas entrevistas, o que faz 
com muito gosto.
3) Ryoki Inoue: em 1986, nosso querido editor 
largou a Medicina – sim! – para se tornar 
escritor. Não poderia ter feito escolha melhor: 
escreveu 999 novelas em seis anos. Com o 
feito, entrou para o Guinness Book como o 
homem que mais escreveu e publicou livros em 
todo o planeta. Hoje, a marca é de 1098 livros 
publicados. Foi editor-chefe da International 
Press, empresa de comunicação e notícias, 
em que era responsável pela cobertura de 
diversas cidades como Lima, Miami, Nova York, 
São Paulo e Tóquio, além de ter editado livros, 
jornais e revistas em diversas editoras. Agora 
seu novo desafio é ajudar a editar a S.A.X..
4) Lúcia Guimarães: Lúcia mudou-se para 
Nova York com a intenção de passar um ano 
fora, em janeiro de 1985. E ficou. Trabalhou 
para Globo, Reuters, Cultura e para grandes 
revistas, aqui e em Portugal. É colunista 
e colaboradora no O Estado de S.Paulo. 
Trabalha para o canal GNT desde 1993 – 
começou como produtora e participante do 
Manhattan Connection, foi produtora das 
séries Carlton Arts e IBM E-Nova e atuou 
como correspondente do programa Saia Justa. 
Agora, fala direto de NY para a S.A.X..
5) Johnny Mazzilli: realizou trabalhos 
fotográficos em 19 países, retratando culturas, 

paisagens, gastronomia, vida selvagem e 
aventura. Concorda com Baudelaire: “o 
verdadeiro viajante é aquele que parte por 
partir”. E deu certo. Na S.A.X. é o responsável 
por nossas matérias de viagem.
6) Fabio Steinberg: jornalista e administrador, 
é colunista e colaborador em revistas e 
jornais, onde escreve sobre negócios, carreira 
e turismo. É autor dos livros Ficções Reais, 
Viagem de Negócios e O Maestro.
7) Ney Ayres: relações públicas e colunista, 
ele criou, ao lado de Cláudio Maksoud, em 
1995, a primeira revista customizada do 
setor hoteleiro de São Paulo, a Maksoud 
Plaza News. Em 2000, montou o portal 
Watermag, de produtos de luxo, que existe 
até hoje. Participou de vários projetos 
editoriais e atualmente, além de produzir 
conteúdo para nossas seções de luxo e 
lifestyle, é quem faz toda a relação da S.A.X. 
com o mundo lá fora.
8) Vitor Matarezio: é o nosso engravatado, 
talvez a única pessoa ajustada da equipe. O 
Vitão é aquele que corre atrás do pão nosso 
de cada dia e firma as importantes parcerias 
comerciais da revista. E ainda visita a redação 
três vezes por semana pra ver se está tudo bem.
9) Adalberto Piotto: é jornalista com 
especialização em economia. Âncora de 
rádio, dedica-se atualmente à produção do 
documentário O Orgulho de Ser Brasileiro, de 
sua autoria, e à literatura. Estudioso de vinhos 
e apreciador da gastronomia, é um observador 
otimista da espécie humana.
10) Rubens Herédia: Sincretista convicto 
e périplo no mundo dos motores premium, 
música e artes. Leva na bagagem 30 anos no 
mercado antigomobilismo, 19 nos alemães 
BMW, Mercedes-Benz e helicópteros Sikorsky.   
Foi Diretor Comercial e Marketing do Instituto 
Cultural Santos Dumont e autor de Museu 
14 Bis, publicado pelo jornal O Estado de 
S.Paulo. Formou-se Apresentador de TV 
& Telejornalismo, e na música, é blueseiro 
de carteirinha, ex-professor de gaita nos 
conservatórios Souza Lima, Bird e Cameratti, 
se arrisca numa Gibson Epiphone de Jazz e 
acaba de comprar um S.A.Xsophone.
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Por Ney Ayres

A IWC Schaffhausen apresentou, no meio do Deserto do Atacama, no Chile, uma 
obra-prima de alta relojoaria. Após dez anos de intensa pesquisa, a manufatura 
suíça conseguiu unir a hora solar à hora sideral, juntamente com mostradores 
astronômicos, tudo em um único relógio. 

O português Sidérale Scafusia foi concebido para unir vários mostradores 
astronômicos e para apresentá-los com uma precisão absoluta. A característica 
que mais chama atenção neste novo e altamente complexo relógio é o turbilhão de 
força constante que domina o mostrador.

No verso do relógio encaixadas no pequeno espaço estão uma carta celeste, o 
horizonte, coordenadas geográficas, a hora solar, a hora sideral, o nascer e o pôr-
do-sol, bem como um mostrador que apresenta o período diurno, noturno e do 
crepúsculo. E atrás do mostrador que apresenta o número correspondente ao dia, 
encontra-se um calendário perpétuo totalmente integrado. 

O mostrador de 24 horas situado na posição das 12 horas tem ponteiros 
correspondentes às horas e minutos que apresentam a hora sideral com uma 
precisão notável. A engrenagem criada pelos engenheiros da IWC localiza a hora 
sideral com uma precisão tal que a margem de erro é de apenas 11,5 segundos no 
máximo durante um ano inteiro.

Devido a toda esta precisão e atenção aos detalhes, o Sidérale Scafusia é 
perfeitamente adequado para uma utilização diária. É resistente à água até uma 
pressão de 3 atm e, considerando que o mecanismo é bastante delicado, apresenta 
uma resistência extraordinária aos choques. O sistema de carga do relógio, tipo 
“winder”, atua pela coroa e foi concebido especificamente para o Sidérale Scafusia, 
garantindo que esta obra-prima da IWC continue a apresentar horas precisas, 
mesmo se a pessoa optar por não usá-lo durante um período prolongado.

O proprietário poderá escolher o material da caixa e o design do mostrador, 
bem como a cor e o material da pulseira. Graças ao nível de personalização e a 
complexidade do design e dos mecanismos envolvidos, os interessados terão de 
aguardar, aproximadamente, um ano para receber seu relógio.
Valor aproximado
R$ 1,5 milhão
www.iwc.com

Obra Prima
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Mergulho Esportivo
Chega ao Brasil o raro modelo para mergulho, com válvula de hélio 

e caixa de tântalo, material duas vezes mais duro e pesado do que o aço, 
de elevada resistência a choques e corrosões. Ideal para mergulhos, o 
cronógrafo é resistente até 300 metros e possui outra inovação: uma válvula 
de hélio automática, para descompressão da caixa em águas profundas. Uma 
combinação perfeita da mais elevada precisão suíça na arte relojoeira com a 
inovação tecnológica e a aerodinâmica do estilo esportivo. 
Montblanc Sport Tantalum
Preço à vista: R$ 56.872,00
Disponível em todas as boutiques Montblanc
(11) 3552 8000

Mitologia grega
Os anéis em ouro rose da coleção Íris, da H. Stern, que é toda 

inspirada na riquezas naturais que vêm dos Oceanos, assim como 
a beleza poética de Íris, na mitologia Grega, são texturizados com 
diamantes  e têm a parte interna com ouro nobre polido.  
Anel de tamanho maior: R$ 48.400,00
Anel de tamanho menor: R$ 23.600,00
H. Stern
SAC 0800 170506

Pura Joia
O Relógio Patrimony Contemporaine da Piaget, pequeno modelo da 

Vacheron Constantin é confeccionado em ouro rosa de 18 quilates, aro 
cravejado com 62 brilhantes, movimento mecânico de corda manual 
Calibre 1400 e possui certificado com o Selo de Genebra.
Preço sob consulta
Grifith
Shopping Cidade Jardim
Avenida Magalhães de Castro, 12000, loja 15.2,
São Paulo / SP
(11) 3552 2828
www.vacheron-constatin.com
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Os sapatos franceses da J.M.Weston instalada em Limoges 
desde 1891 são referência no universo do sapato de luxo para 
homens, calçam os maiores chefes de estado e se tornou o sonho 
de consumo para muitos.

Os sapatos são feitos artesanalmente pelos mestres artesãos, 
com 192 pregas a mão, 5 a 6 horas de trabalho distribuídos por oito 
semanas, uma seleção de melhores couros, incluindo o “Bestin”, um 
couro vegetal curtido em Haute-Vienne. Tudo isso necessário para 
fabricação de um par de sapatos que são verdadeiras peças de arte.
Preço médio 2 mil euros em couro de crocodilo.
Sob encomenda 
J.M.Weston
97, Avenue Victor–Hugo, 75016 Paris
33(0) 1 47 04 23 75 
www.jmweston.com

Somente  
na Flórida

O estilista Roger Vivier, considerado um 
dos principais designers de sapato de luxo 
no mundo, foi o responsável pela criação do 
salto agulha e o salto choque e desenhou para 
estilistas importantes como Christian Dior.

Este modelo tem venda exclusiva no 
shopping do hotel Bal Harbour Village Shopping 
localizado na Flórida (EUA).
Preço sob consulta
www.balharbourflorida.com

Segunda Pele
As luvas da Hermés são produzidas artesanalmente em Saint-Junien, 

capital do couro e da luva de pele, desde o século XI e mantém o know-how 
acumulado ao longo dos séculos. 

Fundada em 1919 como resultado de movimento trabalhador, a Ganterie 
de Saint-Junien tem uma rica história e sempre contou com uma clientela 
de prestígio. Hoje é propriedade do Grupo Hermés, da qual é o principal 
fornecedor, e mantém uma coleção própria nas peles de pecar, rena e veado.
Hermés 
Shopping Cidade Jardim 
Avenida Magalhães de Castro, 12000
São Paulo / SP
11 3352 4522

Sapatos Cobiçados
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Tudo Azul
Clássica e elegante bolsa Montblanc da coleção 

Bohème em couro.
R$ 2.252,00 
Disponível em todas as Boutiques Montblanc 
(11) 3552 8000

Para Viajar
Sofisticação e elegância na hora de viajar é a proposta da 

coleção de malas Limbo da Rimowa, feita em policarbonato 
e armação forte em liga de alumínio e magnésio, mantém o 
aspecto exclusivo da linha e o estilo elegante e inconfundível 
da marca com fechos prateados e alças ergonômicas.
R$ 2.730,00
Rimowa 
0800 749 6920
www.rimowashop.com.br
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Anti Rugas Power
A La Prairie lança no mercado brasileiro o revolucionário Cellular Power 

Infusion que apresenta um sistema tridimensional único para desafiar o 
envelhecimento da pele e fazer com que o tecido – em qualquer estágio do 
processo de envelhecimento – volte a um estado mais jovem.

 A ação tripla do sérum garante o suprimento de energia celular e 
protege a pele dos efeitos externos do estresse, auxilia os mecanismos de 
renovação da própria pele, reforça sua reconstrução natural e fortalece o 
sistema antioxidante.
R$ 1.600,00
The Art Of Beauty La Prairie
Alameda Lorena, 1386
São Paulo / SP
(11) 3082 0820 
(11) 3085 0871
www.laprairie.com.br

Sombra Azul
Maison Dior lança no Brasil a sua nova coleção 

de maquiagem Blue Tie, uma luxuosa paleta de 
quatro sombras para os olhos e um gloss. Ao 
abrir o elegante estojo de metal, uma sombra azul 
aparece realçada por outros três tons de sombras 
cinza/azuladas. 

Disponível nas versões claro e escuro, oferece 
a oportunidade de brincar com diferentes nuances 
da sombra.
Dior Blue Tie Smoking White 002
R$ 266,00
SAC LVMH 0800 170506
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www.juvederm.com.brwww.juvederm.com.br
Para saber mais, acesse:

T E C N O L O G I A  D E  R E S U LTA D O

Conheça JUVÉDERM®, o preenchedor 
facial que suaviza as rugas e realça os 
contornos do rosto, deixando-o com 
uma aparência renovada e 
descansada, que combina totalmente 
com você. E o melhor: com 
naturalidade de resultados, longa 
durabilidade1 e sem sofrimento, pois 
JUVÉDERM® contém anestésico em 
sua formulação.

Consulte seu médico especialista e 
experimente a naturalidade da linha de 
preenchedores faciais JUVÉDERM®. 

JUVÉDERM®, o segredo 
da sua beleza.

...e mande o ar de cansaço
para bem longe.

B
R

/0
49

8/
20

11

Deixe para trás
o que te incomoda...

A linha JUVÉDERM® é composta por produtos para a saúde registrados na 
ANVISA sob os  nºs 80143600089 e 80143600090. Consulte seu médico 
especialista para saber se JUVÉDERM® está indicado para você.
Referência Bibliográfica: 1. Sadick, N.S.;Karcher,C.;Palmisano,L. Cosmetic 
dermatology of the aging face. Clinics in Dermatology(2009)27,S3-S12.
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Balança de alta precisão
Para quem gosta de preparar sobremesas especiais é fundamental o 

controle das porções e para isso nada melhor que uma balança de precisão. 
A balança modelo Uma da marca Italiana Bugatti é digital, em aço e inox e 
atende perfeitamente essa necessidade.
R$ 749,00
CECILIA DALE
R. Dr. Melo Alves, 513 – Jardins
São Paulo / SP
(11) 3064 2644
www.ceciliadale.com.br

Ouro Branco
A porcelana de Limoges é uma das mais famosas do mundo pela 

tradição e pela alta qualidade de seus produtos que, em 1771, eram 
feitos artesanalmente e pintados à mão. A matéria prima única e 
exclusiva da região, considerada o ouro branco do Limousin, a argila de 
caulino, indispensável para a produção de porcelana, foi descoberta em 
Saint-Yrieix-la-Perche, perto de Limoges.

O grupo Bernardaud, umas das marcas mais tradicionais da França e 
o maior fabricante e exportador de porcelana na França, exporta 70 % da 
sua produção é hoje dirigido por Michel Bernardaud, quinta geração da 
família. Considerada um ícone do mercado de luxo mundial, a porcelana 
Bernardaud pode ser encontrada, no Brasil, na Loja Grifes & Design.
Grifes & Design
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 795 – Jardins
São Paulo / SP
(11) 3062 1251
www.bernardaud.fr
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A esfera 
A lamparina Planete, uma evocação da abobada 

celeste, é uma criação do estúdio de design francês 
“Tous les trois” e faz parte da coleção Edition d’Art 
da Lampe Berger Paris. Somente cinco unidades do 
produto composto por um corpo em vitro cerâmica e de 
uma esfera de estanho polido, estarão à venda no Brasil.
R$ 3.360,00
Lampe Berger Paris
www.lampeberger.com.br
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Os resultados desta nova 
experiência da designer Jacqueline 
Terpins podem ser vistos na delicadeza 
da chaise longue. A peça é feita de 
madeira laminada, com almofada em 
tecido Super Suede preto e curvas 
sinuosas que se adaptam ao corpo 
humano graças à ergonomia e à 
harmonia das formas. 
R$ 7.456,00
Estúdio Jacqueline Terpins 
(11) 3872 4497
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Estilo Frigorífico

100% Madeira
A poltrona Slide Chair, desenvolvida em 

2010 pelo laboratório de design Italiano 
Contraprogetto, utiliza 100% de madeira 
reaproveitada e possui medidas de 45 cm 
de largura x 100 cm de altura.
Preço: R$ 26.919,00
DECAMERON
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2136
São Paulo / SP
(11) 3097 9344
www.decamerondesign.com.br

Aparador inovador feito de 
madeira e metal com acessórios 
de metal no estilo frigorífico da 
marca Factory Fridge do designer 
da marca alemã KARE.
R$ 8.257,00
KARE
R. Dr. Melo Alves, 651 – Jardins
São Paulo / SP
(11) 3061 3777
www.kare-saopaulo.com.br

Linha Copacabana 
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Le 
A S.A.X. visitou a fábrica da Le Creuset na França para descobrir  
as cores e os sabores das charmosas panelas francesas, sonho  
de consumo de todo gourmet

Creuset
Por Cacá Fernandes

U 
ma das maiores tentações para os amantes 
da gastronomia, seja ele um chef experiente, alguém 
que gosta de cozinhar para os amigos ou apenas um 
apreciador da boa mesa, são os utensílios gourmets. 
as lojas especializadas evoluíram muito nas últimas 
décadas e hoje é possível encontrar produtos para 
praticamente tudo e dos mais diversos países. entre 
os produtos mais badalados, as charmosas e coloridas 

panelas da marca francesa Le Creuset são as grandes estrelas 
a s.a.X. visitou a fábrica da Le Creuset em Fresnoy-Le-Grand, uma 

pequena e bucólica cidade do norte do França, para desvendar alguns dos 
segredos dessa verdadeira grife da gastronomia.

Fundada em 1925 pelos industriais belgas arnaud desaegher 
(especialista em ferro fundido) e octave aubecq (especialista em 
esmaltação), que começaram uma pequena produção de panelas 
esmaltadas de ferro fundido, a Le Creuset não parou mais de crescer e já 
em 1930 desenvolveu uma gama variada de produtos: panelas, travessas 
e outros utensílios para cozinha. nesta época, a Le Creuset conseguiu 
atingir um excelente resultado com o ferro fundido e o esmalte, resultando 
em produtos de alta qualidade. 
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Novas Cores
talvez a característica mais visível de uma Le Creuset seja 

as cores fortes e vibrantes. são quinze ao todo, dos tradicionais 
laranja e vermelho, cores mais vendidas, passando pelo amarelo 

dijon e azul caribe, até os tons mais fechados como black ônix e 
terra natural. em 2011, além do relançamento do antique rose, a 
Le Creuset apresentou as novas cores das Linhas ocean e Fennel.

o processo de produção segue rigorosos padrões de qualidade, 
desde a escolha da matéria-prima até a esmaltação e embalagem final. 
em minha visita impressionou o fato de que , até hoje, o processo 
manual e o conhecimento dos artesãos são a garantia da qualidade do 
produto. Cada peça passa pelas mãos de cerca de trinta artesãos, cada 
um deles confere a qualidade do processo anterior e ao perceber o menor 
defeito devolve a peça (a Le Creuset reutiliza todo o material e sobras de 
matéria prima), garantindo a qualidade. a Le Creuset dá ao consumidor a 
garantia de uma vida para defeitos de fabricação, com isso, se o usuário 
seguir alguns cuidados solicitados pelo fabricante, certamente terá um 
produto que passará para outras gerações. esta qualidade dos produtos, 
aliada à sua alta performance no preparo das mais sofisticadas receitas 
e uma história ligada às tradições francesas, construíram uma imagem 
associada à cultura da alta gastronomia internacional e faz com que os 
produtos da Le Creuset sejam almejados pelos gourmet do mundo. 

presente em todos os continentes e cerca de 70 países, a Le 
Creuset diversificou sua linha de produtos. além das tradicionais panelas 
de ferro fundido e esmaltado, disponíveis nos mais diversos tamanhos e 
formatos, oferece grelhas, frigideiras, conjuntos para fondue, caçarolas, 
molheiras, réchaud e travessas. a empresa trabalha também com 
utensílios para cozinha, como espátulas, colheres, batedores e formas de 
silicone, chaleiras fabricadas em aço esmaltado e uma ampla linha de 
cerâmica “stoneware”, além dos recentes lançamentos das caçarolas de 
aço inox 18/10 3-ply, frigideiras non stick e acessórios diversos, como 
descascadores, raladores de queijo, entre outros da linha Clever Friends.
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o complexo processo de produção, a qualidade da matéria-prima 
e o cuidadoso controle de qualidade estão ligados ao desempenho dos 
produtos de ferro fundido esmaltado da marca, mas cabe destacar ainda, 
que estes apresentam a mesma espessura nas laterais, no fundo e na 
tampa, o que garante um cozimento uniforme. são peças únicas, que 
não apresentam ponto de solda, recebendo esmaltação na parte exterior 
e interior. o lado exterior dos produtos é vitrificado depois de esmaltado, 
o que garante uma proteção maior ao esmalte. as tampas das panelas 
possuem pegadores que resistem a altas temperaturas, podendo assim ir 
ao forno. a perfeita distribuição de calor e cocção prolongada enaltece 
o sabor e o aroma dos alimentos. a excelente transmissão e retenção de 
calor do ferro fundido garantem um bom cozimento, sem que o alimento 
perca seus líquidos e propriedades nutritivas. 

A meSmA eSpeSSurA nAS 
LAterAiS, no Fundo e nA tAmpA, 
gArAntem um Cozimento 
uniForme e A perFeitA 
diStribuição de CALor e CoCção 
proLongAdA enALteCe o SAbor e 
o AromA doS ALimentoS em algumas regiões da França perpetuou-se uma 

curiosa tradição. Quando há um casamento na família, 
geralmente a noiva recebe de presente, da mãe ou da sogra, 
uma Le Creuset usada, com o intuito de trazer sorte ao 
casamento. Uma tradição muito charmosa que  revela bem o 
que significa Le Creuset para os franceses.

Panela “velha” é 
que faz comida boa
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Um trem para o Brasil

a história da Le Creuset no Brasil teve um início curioso: em 
um trem entre Londres e Birmingham, o sul-africano paul van Zuydam 
(chairman da Le Creuset), conheceu as brasileiras Cleide marques, 
acionista da União Química Farmacêutica, e sua filha, alessandra. mãe 
e filha estavam a caminho da feira de Birmingham, vitrine mundial de 
artigos para papelaria, presentes e utensílios domésticos. paul, Cleide e 
alessandra conversaram ao longo da viagem e, meses depois, mr. Zuydam 
solicitou a ajuda da família marques numa sondagem a um potencial 
representante no Brasil para a distribuição dos produtos Le Creuset. a 
Família acabou sendo esse representante e, em 1997, as panelas de ferro 
fundido Le Creuset começaram a experimentar o mercado brasileiro. 
dado o sucesso atingido em pouco tempo com o público, chefs de 
cozinha e lojistas, em 1999 foi aberta a Le Creuset do Brasil Ltda. (LCBr), 
subsidiária brasileira da Le Creuset. Hoje, os produtos Le Creuset são 
comercializados na maioria dos estados brasileiros: aL, Ba, Ce, es, Go, 
ma, mG, ms, mt, pe, pr, rJ, rn, ro, rs, sC, sp, além do distrito Federal.

em 2011 a Le Creuset iniciou uma nova fase ao 
inaugurar, no parkshopping em Brasília, a sua primeira 
loja própria na américa Latina. Com projeto assinado pelo 
arquiteto e designer de consumo mauricio Queiroz, a loja-
conceito da marca tem um dos melhores e mais completos mix 
de produtos. são 350 itens, entre a linha de ferro fundido e 
esmaltado, a linha de cerâmica stoneware, non-stick e 3-ply, 
além dos utensílios de silicone, têxteis, chaleiras e stock pots, 
disponíveis nas cinco principais cores que a marca comercializa 
no Brasil: vermelho, laranja, azul cobalto, branco e black ônix.

essa é a primeira loja dentro de um projeto que visa 
a abertura de mais cinco lojas em três anos: santiago, rio de 
Janeiro, Buenos aires, são paulo e Bogotá.

Flagship Le Creuset
Loja 228-r - piso superior
parkshopping – Brasília
www.lecreuset.com.br

Primeira loja  
Le Creuset no Brasil
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Entrevista
marcos pinto, atual diretor executivo da Le Creuset Brasil, 

conversou com a s.a.X. sobre o mercado brasileiro e os planos da Le 
Creuset para os próximos anos.

Quais mudanças você enxerga no mercado brasileiro desde a entrada da 
marca no país? 
o mercado definitivamente evoluiu ao longo destes quase quinze 
anos de operação, tornando-se significativamente maior. este 
crescimento acompanha o próprio desenvolvimento e evolução da 
cultura gastronômica como um todo no país, o que sem dúvida 
“pavimentou” o caminho da Le Creuset no Brasil. o consumidor de 
produtos voltados para a gastronomia, entre os quais os utensílios 
gourmet, torna-se sofisticado e cada vez mais exigente, buscando 
desta forma produtos de alta performance e qualidade. É neste novo 
cenário, em que a alta gastronomia floresce aliada a esta demanda 
distinta de consumo, que a Le Creuset estabeleceu a sua expansão. 

O consumidor brasileiro gosta de cozinhar em uma autêntica Le Creuset?
o consumidor brasileiro, que tem no seu dna um perfil “gourmet”, 
sente-se naturalmente atraído pela cozinha e pelo ato de cozinhar. 
É nítido também que este novo estilo de consumo tem crescido 
significativamente, com um destaque especial para a figura 
masculina cada vez mais presente nos espaços “gourmet” das 
residências brasileiras. outro fator é o da busca pelos produtos e 
marcas que melhor expressam tradição, qualidade e desempenho. 
desta forma, é facilmente explicável porque a Le Creuset tornou-
se aqui também um objeto de desejo.

questão tributária local, o perfil sócio-econômico deste consumidor 
é restringido às classes mais elevadas, ao contrário daquilo que se 
observa em outros mercados, como o europeu e norte americano, onde 
há também a contribuição de uma classe média no consumo.

Como está o mercado mundial para a marca? 
o mercado mundial vem numa trajetória crescente desde 2004, 
apesar da recente e grave crise financeira internacional de 2008, cujos 
desdobramentos se estendem até hoje. este contínuo aumento da 
demanda global pelos produtos Le Creuset definiram a incapacidade de 
um novo aumento da produção neste ano.

Por isso a construção da nova fábrica?
a conseqüência deste cenário foi a opção pela construção de 
uma nova planta na França, que fica pronta já em 2012 e que irá 
praticamente dobrar os níveis de produção atuais, que hoje é de 
mais de quarenta toneladas por dia.

O mercado brasileiro se tornou mais interessante? Por isso a abertura da loja 
própria em Brasília? E por que Brasília?
não há qualquer dúvida que o mercado doméstico brasileiro se tornou 
muito mais atraente devido a um conjunto de fatores, regido entretanto 
pelo crescimento econômico e a estabilidade monetária. em relação 
à nova operação de varejo desenvolvida pela Le Creuset no Brasil, ela 
acaba contemplando neste momento uma antiga demanda da matriz 
para os mercados considerados emergentes e ao mesmo tempo o apelo 
do nosso público consumidor. a opção por Brasília decorre de uma série 
de estudos desenvolvidos, incluindo o tamanho da população, renda per 
capita e análise do idH entre outros aspectos avaliados.

Haverá outras lojas? Em quais locais?
as lojas da Le Creuset para o Brasil e também para alguns países sul 
americanos estão inseridas no planejamento da subsidiária brasileira 
para os três próximos anos, devendo totalizar um número de seis 
novas lojas neste prazo. 

Quais os planos da Le Creuset para os próximos anos no Brasil?
os nossos planos projetam a manutenção dos níveis atuais de 
crescimento e ampliação do nosso “mix de produtos”, considerado 
pela matriz, e pelo próprio consumidor, um dos melhores e mais 
amplos do Grupo Le Creuset.

“o ConSumidor brASiLeiro, que 
tem no Seu dnA um perFiL gourmet, 
Sente-Se nAturALmente AtrAído 
peLA CozinhA e peLo Ato de 
CozinhAr. deStAque eSpeCiAL pArA 
A FigurA mASCuLinA CAdA vez mAiS 
preSente noS eSpAçoS ‘gourmet’ 
dAS reSidênCiAS brASiLeirAS”
 
Qual o perfil do público consumidor de Le Creuset no Brasil? há uma 
diferença em relação ao consumidor em outros países?
em relação ao perfil do público consumidor de Le Creuset no Brasil 
e no exterior, observamos que o primeiro demonstra possuir um 
perfil de consumo mais impulsivo, movido pela paixão à marca. em 
linhas gerais, o consumidor brasileiro é de fato um colecionador 
de Le Creuset, evidenciada pela fidelização nas compras sucessivas 
de produtos ao longo do tempo. em termos práticos, o número 
médio apontado através de pesquisa de produtos Le Creuset nas 
casas destes consumidores brasileiros, é hoje praticamente o 
dobro daquele encontrado numa casa européia. por outro lado, 
em função do valor agregado dos nossos produtos, somado à 
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Por Rubens Herédia Fotos Divulgação

S.A.X. homenageia os 125 anos da patente requerida por Carl F. Benz 
em 1886, que deu origem à história da Mercedes–Benz

H 
á realmente muito para falar, mas concentro 
nossos esforços em “dirigir” sua atenção para a 
curiosa história das mulheres, que em um universo 
tão mecânico e masculino, modificaram o destino dos 
preceptores do automóvel.

Voltemos para a schöne epoche, mais conhecida 
como Belle epoque, apresentando por um lado, Gottlieb 
Daimler, seu auxiliar Wilhelm maybach e, anos mais 

tarde, uma menina chamada mercédès adriana manuela ramona Jellinek. 
por outro, carl friederich Benz e sua esposa Bertha. todos juntos forjaram 
a história da máquina chamada automóvel.

simultaneamente, nas respectivas cidades de cannstatt e 
mannheim, os engenheiros Daimler e Benz se evolviam em projetos na 
área da mecânica para “aparelhos automóveis” por motores, o principal 
dos inventos, possíveis graças ao austríaco ignacy lukaziewicz. 

ignacy não só construiu a primeira refinaria de óleo do mundo, 
para extrair o tal “óleo de pedra” ou simplesmente “petraoleum”, 
como desenvolveu vários subprodutos, dentre eles, o querosene. 
primeiramente, aquela substância foi destinada para substituir o 
dispendioso “óleo de baleia” para alimentar lamparinas, também criadas 
por ignacy. o querosene foi fator preponderante para o sucesso do 
automóvel, servindo como base combustível para todos os motores. 

Guten Tag
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os poucos que se arriscaram no desenvolvimento de alguma 
espécie de automóvel, tentavam por meio do vapor d’água como 
propulsão. foi assim que pouco antes nasceu, em 1825, pelas mãos de 
George stephenson, a “locomotiva”.

Dá pra imaginar um carro a vapor? “Vamos, estou com 
pressa!! calma, acabei de acender o braseiro para esquentar a 
caldeira. Daí a água criará pressão e então ...”.

Gottlieb Daimler e seu auxiliar Wilhelm maybach produziram, 
até 1885, o primeiro motor de quatro tempos para uso com o derivado 
do petróleo, com 1/2 cv de potência dotado de uma estupenda peça 
chamada “carburador”. requereram a patente de nº Drp36-423impff 
para a “reitwagen”, uma máquina automotriz com apenas duas rodas 
e que conhecemos hoje como motocicleta. maybach fez a inusitada 
primeira pilotagem por três kms, de cannstatt até untertürkheim, 
alcançando uns 12 km/h. 

em 8 de março de 1886, eles usaram uma versão mais 
potente, daquele seu primeiro motor, o “relógio do vovô”, em uma 

DAiMler e MAyBACh, eMil  
e MerCéDèS jelinek, CArl  
e BerthA Benz ForjArAM  
A hiStóriA Do AutoMóvel

A patente de Carl Benz

carroça. com aquela espécie de “Diligência” alcançaram 16 km/h, 
porém, sem requerer sua patente. montaram ainda o motor em 
um bote de 4,5 metros alcançando 6 nós (11 km/h). Batizaram de 
neckar e requereram sua patente. foi a primeira “lancha” do mundo e 
tornou-se rapidamente seu principal produto. 

Daimler vendeu a primeira licença de construção do seu 
motor à combustão interna para a frança e maybach foi apresentar a 
“façanha germânica” na exposição de paris de 1889. o motor provocou 
“verdadeira euforia” no meio científico e vocacionou a vida do jovem 
brasileiro alberto santos-Dumont.

em visita pela frança, em 1891, santos-Dumont ficou 
deslumbrado com aquela máquina e acabou por dedicar sua vida à 
mecânica. foi o primeiro homem do mundo a organizar e premiar uma 
corrida de veículos em “circuito fechado” no parc des princes em 1894. 
criou e patenteou dois motores, um denominado “motor-tandem”, 
adaptado na primeira aeronave manobrável da história, o seu dirigível 
nº 1, em 1898, e o outro de dois cilindros contrapostos “boxer”, usado na 
Demoiselle, seu invento nº19 em 1906/7. fora esta curiosidade, Dumont 
era declarado admirador dos motores Daimler, usando-os em dois de 
seus dirigíveis, nº4 e nº5, em 1900, com direito a histórico comentário em 
um de seus livros, além de ser o primeiro brasileiro a usar um automóvel 
da Daimler, um modelo para corridas que comprou do famoso piloto 
camille Jenatzi, entre os anos de 1902 e 1905.

Daimler Benz

enquanto isso na cidade de mannheim, 
em 29 de janeiro de 1886, carl f. Benz requereu, 
sem saber da existência de Daimler, o pedido de 
patente de nº Drp 37435 para seu automóvel. De 
características diferentes, possuía apenas três 
rodas e o funcionamento de seu motor acontecia 
em apenas dois tempos. era monocilíndrico, com 
954 cilindradas, 2/3 de cv, a 250 rpm. 

tanto Daimler quanto Benz foram 
duramente “atacados” pela imprensa da 
época. o jornal “mannheim Zeitung” descrevia 
o aparelho de Benz como “inútil, ridículo e 

indecente”, dado o excessivo barulho: “uma 
aberração fedorenta sem propósito” e, pelos 
mais apedeutas “do mal”. Diziam ainda: “Quem 
está interessado em tal aparelho, uma vez que 
existem tantos cavalos à venda?”. tais matérias 
traziam sérios problemas, tanto para ambos os 
inventores. eles não conseguiam comercializar 
os próprios aparelhos, mesmo tendo pré-
concebido corretamente seus inventos, à frente 
de todos os outros. Qual seria a componente 
que estaria faltando, para o público reconhecer 
tamanha “genialidade”?
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Bertha Benz e Mercédès Jellinek, as peças que faltavam

Bertha, esposa de carl Benz, após ver o marido sofrer durante 
dois anos os preconceitos - próprios da época, resolve no início do mês 
de agosto de 1888, como que com direitos parafernais, ir até o local 
onde estava estacionado o prototipo nº 3 de seu marido e, junto de seus 
dois filhos eugen e richard, supostamente dá a partida na máquina 
sem o conhecimento de Benz. inicia uma aventura que transformaria o 
futuro dela, do marido, da família e muito provavelmente do automóvel. 
conduzindo a máquina de Benz pelas vilas de Heidelberg e Wiesloch, 
Bertha chega ao centro da pequena cidade. se “autodirige” até a 
farmácia para comprar alguns litros de ligroina (uma espécie de éter 
extraído do petróleo). em frente a todos que rodeavam o aparato, e 
mesmo sem querer, ela claro, já havia escrito seu nome na história como 
sendo - a primeira mulher a conduzir um automóvel -, mas também, 
feito o primeiro abastecimento do mundo antes mesmo de carl, Daimler 
ou qualquer outro. “De lambujem”, conferiu ao estabelecimento o status 
de “a primeira farmácia / posto de combustível da história”.

posto isto, a senhora Benz prosseguiu com a sua viagem. 
Durante o trajeto não só conduzia o “ajeitado” aparato, como também 

atuou como mecânica. com uma agulha de enfeite do seu chapéu, 
desobstruiu a entrada de combustível do motor. em outro momento, 
com a sua cinta-liga, isolou um fio que causaria um curto. 

chegando à cidade de Wiesloch, reabasteceu seu “Benz” 
em outra farmácia, dando continuidade àquela epopéia. o aparelho 
comportava-se muito bem, até ela perceber que os freios estavam 
ficando ineficientes. parou e pediu para que o sapateiro (schuhmacher 
em alemão) cravasse um novo pedaço de couro para voltar a usar os 
freios com boa eficiência. ao fazê-lo, Herr schuhmacher elevou a própria 
sapataria ao status de “primeiro posto de freios do mundo”. 

por fim, ela chega a cidade de pforzheim, onde morava sua 
mãe. envia um telegrama a seu marido, que a esta altura deveria estar 
completamente desorientado, retornando para casa três dias depois - 
totalizando 106 quilômetros. 

Bem, todas estas proezas mostraram que Bertha era realmente 
mulher de um engenheiro mecânico e, se você pensar ainda na coloquial 
frase “uma mulher de fibra”, sou obrigado a dizer “de carbono”.

o feito de Bertha é largamente comemorado na alemanha, 
com direito a carreata de autos antigos a cada dois anos e, em 2008, 
foi oficializado pelo governo alemão como a primeira grande viagem 
entre cidades da história (visite o site www.bertha-benz.de). Hoje em 
dia, qualquer um pode refazer o percurso de 106 kms de mannheim, via 
Heidelberg (floresta negra), até a cidade de pforzheim. 

Bertha Benz desbravava o “mar da ignorância humana”, que teme 
o que não é óbvio, e repudia as grandes iniciativas alheias, através de 
passeios locais tornando-se atração local e principal divulgação para Benz. 

adentrando a década de 1890, alguns pedidos “salpicavam” 
a prancheta de projetos de carl, mas não só. Daimler, que já tinha 
notoriedade com seus motores, seguiu aumentando sua linha de produtos.

as “fabriquetas” evoluem sincronicamente e o mundo 
acorda para a nova revolução industrial. uma febre faz “brotar” 
diversos fabricantes e marcas por toda a europa, quando surge um 
personagem que teria sua vida transformada. 
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emil Jellinek era austríaco, um bem sucedido negociante no 
mercado de ações e seguros, que mudou com a família para nice, na 
riviera francesa, iniciando ótimo relacionamento com a aristocracia 
local. imediatamente ele sentiu-se atraído pelos tais automóveis e por 
tratar-se de um homem vaidoso, adquire um triciclo do fabricante 
francês - De Dion-Bouton - e em pouquíssimo tempo, emil o trocaria 
por um Benz de quatro rodas, já no ano de 1893. 

tomou conhecimento, através de um anúncio nos jornais, sobre 
o outro preceptor do automóvel, Daimler motoren-Gesellschaft ou 
DmG, que obtinha grandes resultados na competição mais importante 
da época, a “paris – rouen”. 

eles haviam lançado o modelo “phoenix”, o primeiro automóvel 
do mundo com quatro cilindros e com ele, concluem a prova ocupando 
as três primeiras colocações. 

Jellinek viaja para cannstatt em 1896, encontra-se com Daimler 
e encomenda o melhor disponível, um 4 cv de potência, retornando à 
fábrica pouco tempo depois, já insatisfeito com o desempenho de seu 
carro. parecia que o sr. Jellinek havia sido “contaminado” pelo vírus da 
velocidade. ele não só encomenda um novo veículo, para 1897, como 
pede o dobro do desempenho. a Daimler entrega o primeiro automóvel 
da história capaz de ultrapassar os 40 Km/h.

emil Jellinek, ávido por negócios, ficou deslumbrado pelo produto 
entregue e em pouco tempo faz acordo com Daimler, tornando-se o primeiro 
representante da marca em meados de 1898, com o pedido de seis carros. 
Bem relacionado e provando ser um grande marqueteiro, comercializa dez 
veículos em 1899, inscrevendo-se também nas competições de automóveis 
para divulgar os produtos Daimler, que agora representava.

Habitualmente, os créditos das corridas agraciavam a equipe, e 
não o fabricante. o resultado prático disto, é que emil passaria a ser 
conhecido por “monsieur mercedes”, nome dado a bem sucedida equipe 
em homenagem a filha mais nova, mercèdés - que vêm do latim “ dar 
graças”, por quem ele tinha verdadeira adoração, principalmente após 
perder sua filha mais velha. 

o ano de 1900 inicia-se com a morte de Daimler, por outro 
lado, emil vende 29 autos para a fábrica, quando um inusitado 
cenário duplo se apresenta. o carro tinha uma estranha aceitação 
pelo público masculino e feminino. era apontado nas ruas como a 

“Jóia Branca”, cor utilizada nas competições em lugar das tradicionais 
cores escuras e masculinas.

mesmo com os resultados comerciais positivos, a Daimler 
precisava crescer e isto significava farta soma de capital. emil propõe 
investir parte de seus ganhos, caso maybach desenvolvesse um modelo 
novo e revolucionário. ele se compromete em adiantar o pedido de 36 
veículos para a fábrica, condicionando outros 36 até o final do ano.

o novo veículo deveria se chamar mercedes, menos “duro e 
germânico”, e uma vez provada sua popularidade, ser rápido como os de 
corrida, além de mais gracioso e de linhas suaves.

Nasce o primeiro Mercedes 

a Daimler apronta o melhor motor já fabricado, um de 35 cv. 
o carro foi projetado com dimensões jamais vistas, menor e mais bem 
distribuído. o primeiro do mundo com um sistema de ignição, da “Bosch” e 
extremamente belo. aceleravam muito e faziam curvas mais rápido ainda. 
Jellinek vence todas as provas, incluindo a mais importante, a de nice. 

o Daimler-mercedes, foi apresentado ao público em dezembro 
de 1900, projetado por Wilhelm maybach, é apontado pela concorrência 
como “o primeiro automóvel da era moderna”. no ano de 1901, além de 
vencer novamente em nice, bate o recorde de velocidade de 60 km/h. o 
automóvel clube da frança declara: “entramos na era mercedes”.

“QueM eStá intereSSADo eM 
uM CArro De hoje ou onteM? 
toDoS QuereM uM CArro De 
DepoiS De AMAnhã” 

eMil jellinek
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TOP Night Mercedes-Benz

Há mais de uma década, a mercedes-Benz promove nas 
maiores capitais do mundo - paris, nova York, Berlim, sidney e são 
paulo -, o encontro entre a arte, tecnologia e o universo fashion, 
através da fotografia, buscando novos patamares de linguagem 
visual, única e inconfundível para seus produtos. promovidas 
pelas lentes do renomado luis tripolli, um dos pioneiros da 
fotografia de moda no Brasil, que para a última edição criou o 
tema “espelhos”, para refletir os valores, o estilo, elegância e alta 
qualidade, conceitos que a marca compartilha com o mundo da 
moda, para comemorar os 125 anos da mercedes-Benz.

o evento procura reviver os posters das décadas de 
1920 e 1930, em estilo “art-Déco”. o que fica evidente nas re-
leituras vanguardistas de tripolli. Ginastas, modelos e atrizes, 
são convidadas pelo fotógrafo e apresentadas vestindo prada, 
channel, Dior, Giorgio armani, em uma noite de gala.

Graças aos resultados comerciais obtidos, “monsieur mercedes” 
passa para o conselho da Daimler e também a ser representante exclusivo 
para os mercados austro-húngaro, belga, francês e norte-americano - 
na prática, quase o mundo todo.

em 1902, o nome mercedes foi oficialmente incorporado 
como marca corporativa da Daimler motoren-Gesellschaft, 
certamente única a ter sinérgica relação com o publico feminino. 

emil Jellinek, registra o nome de sua filha como sobrenome familiar 
em junho de 1903, passando a Jellinek-mercedes, denominou vários de seus 
imóveis como mercedes e um deles ainda existe, a Villa mercedes. trata-se 
de um hotel na cidade litorânea de toulon, na riviera francesa.

 neste mesmo período, a Benz & cie. posicionava-se como 
a maior fabricante de modelos de luxo do mundo, alcançando no 
ano de 1903, a incrível marca de 3.480 unidades vendidas. seu 
valor esportivo foi provado em 1909, ao atingir o recorde de 226,91 
km/h, não sendo superado por 10 anos.

 A Mercedes-Benz

após a primeira Guerra mundial, a Daimler-mercedes e a Benz & 
cie., assolados pela recessão na europa, concluíram que apenas a união 
seria capaz de evitar o possível fechamento de suas fábricas. em 1926, 
nasce a nova empresa Daimler-Benz aG, definindo mercedes-Benz como 
marca, sintetizando suas trajetórias e unificando os dois logos.

a inspiração veio de um antigo cartão postal enviado por 
Daimler para sua esposa, nele desenhou a estrela no teto da casa 
onde moravam em cologne, simbolizando prosperidade, que passou a 
identificar seus carros desde 1909, representando a triplicidade das suas 
atividades como fabricante de motores para o ar, para a terra, e para o 
mar. agora, viria rodeada pela coroa de louros e delimitada pelo círculo 
que comumente identificavam a marca Benz, também desde 1909.

É “Xtraordinária” a oportunidade de revelar, não só esta história, 
mas como eles conseguiram amalgamar: aço, óleo, madeira e borracha, 
junto de paixão, determinação e genialidade, para criar um “ícone”. arte, 
design, ciência, tecnologia, fotografia e moda trabalham, até hoje, para 
manter o status da icônica estrela de três pontas. 

“CriAr e Se reinventAr, é pArA oS 
Que ACreDitAM eM Si próprioS”

luiS tripolli
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Maurren Maggi

“A Mulher é MAiS Que FeMiniliDADe, tAMBéM é 
ForçA, eStilo e SeDução. ConheCer eStA hiStóriA 
é ver Meu reFleXo e o top night, MinhA ConeXão” 

FABiAnA tAMBoSi

Mayanna Moura
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429
Por Rubens Herédia Fotos Divulgação

Sintonia fina no mais recente helicóptero da Bell

R
epresentada no Brasil pela taM aviação executiva, 
o 429 recebeu da agência nacional de aviação civil 
(anac) a certificação para voar em território brasileiro, 
e certificações até para exceder os requisitos de 
aeronavegabilidade, e para operações categoria a 
(prosseguir em voo monomotor após pane na decolagem) 

o bi-turbina leve é equipado de série com duas 
pratt & Whitney pW207d1, e potência máxima contínua de 635 sHp 
cada, atingindo 278 km/h com carga máxima. Quando vazio e ao nível 
do mar, a velocidade aumenta para 285 km/h. 

o espaço interno bem planejado, permite ao 429 uma configuração 
de até sete passageiros. a grande vantagem é poder ser comandado por 
apenas um piloto graças ao painel com a plataforma de aviônicos “lass 

cockpit”, e suas três telas digitais de lcd. o alto grau de tecnologia, 
posiciona-o como um dos aparelhos mais modernos da atualidade. 

o piloto automático tem um “quarto eixo”, além dos três 
tradicionais, - inclinação ou “atitude da proa“, - o de giro “ 360º ou 
“eixo vertical“ - e o de rolagem ou “ inclinação lateral “, têm um quarto 
componente, muito curioso. em um vôo “pairado“, aqueles parados 
no ar, o aparelho pode se deslocar junto com a massa de ar devido 
ao vento forte. neste caso, consegue ficar sobre o ponto geográfico 
(geo-referenciado) e portanto, automaticamente “gira com o planeta”, 
compensando a atuação dos ventos. 

o 429, como todo bi-turbina é homologado para iFr (equipado 
para poder voar por instrumentos), além do voo visual. a cabine tem 
configurações flexíveis e permite montar até uma “ uti “ aérea, levando dois 

Bi-turbina
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médicos, enfermeiro, duas macas, e ainda tem como opcional a adaptação 
de uma porta na traseira, para o ingresso de macas na aeronave. por conta 
desses diferenciais, já registrou encomendas da chevron, uma das maiores 
petrolíferas do mundo, que utilizará a aeronave no Golfo do México.

 se tropicalizarmos a ideia, a taM executiva deve estar 
“aproada” para negócios com as empresas que irão explorar o pré-
sal. “É a escolha certa“, afirma larry d. roberts, vice-presidente 
comercial. o 429 permite um serviço de salvamento; rápido, seguro 
e de qualidade. “só o Bell modelo 222, já transportou mais de 10 mil 
pacientes“, completa sobre a tradição da Bell nesta área.

Pioneirismo em certificações 

o Bell 429 é o primeiro helicóptero do mundo com certificado 
Waas (Wide area augmentation system) e, aliado ao Gps da aeronave, 
reduz erros na localização de 10, para meros 3 metros, melhorando 
a performance num pouso em heliponto. ele tem a capacidade de 
aproximação para pouso, mesmo em piloto automático, em rampas de 

até 9 graus quando o convencional é de 3,5. o piloto automático devolve 
o aparelho ao piloto a 30 pés, no solo ou topo de edifício. 

combinadas, as tecnologias permitem aproximação automática 
em metrópoles densamente edificadas como são paulo, reduz limitações, 
diminui custos, aumenta a segurança e otimiza o tempo dos clientes, 
além disso, o Bell 429 é também o primeiro helicóptero certificado pelo 
programa Maintenance steering Group (MsG-3), um novo conceito em 
programas de manutenção para sistemas, equipamentos, componentes, 
gerenciamento e logística. 

 Voando o 429 

não se estendendo nas minúcias técnicas, o 429 é tão “macio” 
de voar que faz o fato nos interessar. isto se faz, pelas duas turbinas, 
e mais outras duas características “únicas” do aparelho. a primeira, 
o rotor principal possui quatro pás, o que o faz “trepidar” menos se 
comparado aos aparelhos de duas ou três pás. além disto, duas delas 
estão uma polegada mais alta que as outras, coletando o ar em níveis 
diferentes. a segunda é que o rotor de cauda também tem quatro pás, o 
que não é convencional num helicóptero pequeno. elas “não“ estão em 
cruz (90 graus), e sim em “x”(75 graus), fazendo com que o aparelho 
chacoalhe menos e mereça nossa nota “xtra” desta edição. com ele, a 
taM tem agora um grande trunfo nas mãos. 
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VIAGEM BEM-ESTARGASTRONOMIA & BEBIDAS

Lago
di Garda
Na Brescia, norte da Itália, um giro pelas margens do maior lago 
do país. Vinhedos, cenários e gastronomia mediterrânea quase na 
fronteira com a Suíça
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Formado pelo degelo de enormes glaciares que no passado recobriam 
as encostas íngremes de dezenas de montanhas ao seu redor, o 
belíssimo Lago di Garda, com cinco ilhas e respeitáveis 370 km2, é o 
maior lago da Itália

Lago di Garda

N 
ORTE DA ITÁLIA, NA REGIÃO DA LOmbARDIA, 
está a Província da brescia, com seu enorme 
lago. Os alemães, seus turistas mais assíduos, 
o chamam de Reiff am Gartsee. Durante o ano 
todo, atrai milhares de turistas, principalmente 
no verão, por sua atmosfera de balneário 
mediterrâneo quase na fronteira com a Suíça, 
no extremo norte do país.

Texto e Fotos Johnny Mazzilli
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Ao redor do lago desenvolveram-se dezenas de pequenas vilas. 
Três delas recebem a nata do fluxo turístico da região - moniga del Garda 
(múniga), Padenghe sur Garda e Desenzano del Garda.  A água do lago 
tem uma incomum tonalidade verde esmeralda, e os esportes náuticos 
dominam a cena em toda a costa. Em uma manhã luminosa de sábado, 
o vento fortíssimo encapelava sua superfície, produzindo pequenas 
vagas e arremedos de ondas. Velejadores passavam, ao longe, e mesmo 
à distância era perceptível que iam rápido. Windsurfers cortavam as 
águas velozmente, enquanto alguns praticantes de kite surf esmeravam-
se em manobras e saltos de vários metros acima da água. Ao fundo, 
embarcações iam e vinham na paisagem. Em dias sem vento, as pessoas 
vão ao lago para se banhar descontraidamente. Pequenas marinas 
espalhadas ao longo da costa abrigam dezenas de veleiros, escunas e 
outras embarcações de pequeno porte.

A orla é a área mais movimentada, onde estão os bares, 
hotéis, pizzarias, restaurantes e quiosques. As pessoas fazem longas 
caminhadas pela calçada arborizada à beira lago. Restaurantes servem 
pratos elaborados com pescados típicos do lago, e praticam uma 
culinária regional suculenta e despretensiosa, com pratos clássicos da 
Lombardia, tais como o Ossobuco e a popular bresaola, um embutido 
cortado em fatias bem finas que pode ser cozido suavemente em azeite 
e servido com pimentão e limão. Outro prato bastante popular é o Risoto 
alla milanese. Não somente o entorno do Lago di Garda, mas toda a 
Lombardia tem uma produção expressiva de queijos taleggio, stracchino 
e o famoso grana padano. E claro - pizzas, muitas pizzas. 

O clima suave e o solo ao redor do grande lago são privilegiados 
para a produção de ótimos vinhos. São bastante cultivadas as uvas 
Sangiovese e barbera, mas em todo o mundo, só existem 500 hectares 

WINdSurFerS cortaVam aS 
áGuaS VeLozmeNte, eNquaNto 
aLGuNS pratIcaNteS de kIte 
SurF eSmeraVam-Se em 
maNoBraS e SaLtoS de VárIoS 
metroS acIma da áGua

kite surf no lago

plantados com a rara uva Gropello, uma antiga variedade autóctone 
(originária do local), que a exemplo de diversas outras uvas, por alguma 
razão entrou em desuso e quase desapareceu. O mesmo sucedeu a uva 
marzemino, outra casta local outrora quase desaparecida. Recuperadas, 
hoje Gropello e marzemino são duas uvas cada vez mais representativas 
da viticultura da Lombardia, notadamente pelas mãos de mattia Vezolla, 
enólogo chefe da Costaripa, a mais conceituada vinícola da região e 
uma das personalidades de maior destaque no cenário da atual enologia 
italiana. mattia produz espumantes, brancos, rosés e tintos de grande 
tipicidade - como ele mesmo afirma, “vinhos de território”, a partir de 
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artesanias em 
tocornao

Vilarejo de machuca
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idéias muito próprias a respeito de seus vinhedos. “Se você destina 
suas melhores uvas tintas à produção de rosés, poderá obter um vinho 
de qualidade, porém será somente um vinho de estação. mas se você 
trabalha seu vinhedo pensando na produção de rosés, poderá obter um 
vinho expressivo, “do território”, que além de sua boa qualidade exprima 
a tipicidade da região”. Os rosés de Vezolla, notadamente o Rosamara, 
elegante, aromático e complexo, alcançam as mais altas pontuações em 
concursos mundiais, rivalizando com os melhores roses de Provence, 
região francesa consagrada pela produção de grandes rosés.

Ao nascer do sol, a superfície do lago reflete o espetáculo de 
cores quentes e saturadas do céu. Durante o dia, as águas exibem sua 
característica cor esmeralda, e ao cair da tarde, o verde cede lugar a uma 
discreta tonalidade de azul pálido.

reStauraNteS SerVem pratoS 
eLaBoradoS com peScadoS 
típIcoS do LaGo, e pratIcam 
uma cuLINárIa reGIoNaL 
SucuLeNta e deSpreteNSIoSa a delicada uva Gropello típica da região

padenche Sul Garda
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adega da Vinícola costaripa

costaripa rosamara,
premiado rosé de mattia Vezola

desenzano del Garda
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Onde ficar
Villa Rosa Hotel - em Desenzano del Garda, de frente para o Lago
www.vilarosahotel.eu 

Onde comer
Rose&Sapori Il Ristorante
www.roseesapori.eu

Costaripa
Degustações orientadas na vinícola
www.costaripa.it 

Os vinhos da Vinícola Costaripa são representados no Brasil 
pela Winebrands
www.lojawinebrands.com.br 

Dicas & By Yourself
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Por Ney Ayres

por Ney Ayres

A praia de Muro Alto, umas das mais bonitas e preservadas do 
litoral pernambucano, localizada a 54 km de Recife e 9 Km de Porto de 
Galinhas, cercada por 3 mil coqueiros, manguezais e uma reserva de mata 
atlântica é um verdadeiro jardim à beira mar. As praias são protegidas por 
arrecifes que formam piscinas naturais de águas cristalinas e sua praia 
principal é apontada como uma das dez melhores do litoral brasileiro.

Neste paraíso existem vários hotéis e resorts, todos planejados 
para a preservação dos valores ambientais, culturais e climáticos. Tivemos 
a oportunidade de conhecer uns desses Resorts, o Nannai.

O Nannai Resort tem projeto arquitetônico e paisagístico 
arrojado, 91 acomodações, espalhadas pelos 12 hectares que compõem 
o local construído em 2001. O destaque fica com os bangalôs Master, 
duas unidades duplex com uma área de 120m², ampla varanda com vista 
privilegiada e piscina privativa com hidromassagem. No piso térreo, uma 
cozinha gourmet, cafeteira Nespresso, lavabo e sala climatizada com 
decoração aconchegante e equipada com home-theater, DVD e TV LCD de 
42”. No piso superior, um dormitório e um grande banheiro com banheira 
de hidromassagem, com vista para o mar. Além dessas verdadeiras 

maravilhas, o hotel oferece 39 bangalôs independentes “super luxo”, que 
dão a impressão de estarmos na Polinésia. Distribuídos entre piscinas e 
jardins, possuem varanda espaçosa e piscina privativa, uma sala de estar 
aconchegante que mescla-se com o quarto do casal, equipado com TV de 
LCD 32”, aparelho de DVD, ar condicionado e ventilador de teto.

O parque aquático, com 6.000m² de piscinas que percorrem todo 
o desenho de sua área de lazer, tem espaços exclusivos de hidromassagem 
e raias para natação que dão vontade de não sair da água. A praia, um 
convite para relaxar e aproveitar, conta com serviço de mordomo, que 
faz os preparativos para sua melhor acomodação no espaço reservado 
ao Hotel, infraestrutura de serviços de bar e equipamentos para caiaque 
e jangada. 

Para os esportistas, o Nannai proporciona quadras de tênis, vôlei 
de praia, futebol de areia e campo de golf. Para crianças há o Espaço Kids, 
com variedade de atrações, que vão desde uma brinquedoteca à piscina 
infantil com 2 escorregadores. 

Outra atração é a Boutique Nannai, onde o hóspede encontra 
peças da coleção balneário do Resort e grifes badaladas do País, como 

Piscinas naturais de águas cristalinas, 
areia branca e sol o ano inteiro

à Beira Mar
Jardim Tropical
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Clube Bossa, Triya, Osklen e Richards, entre outras. O hotel dispõe de 
agência para passeios, que trabalha com guias e motoristas bilíngues que 
realizam diversos roteiros como o city tour na cidade histórica de Recife e 
Olinda, visitas à Praia dos Carneiros, Igarassu e Ilha Iatamaracá, com jeep 
safari, passeio de Buggy entre outras atrações.

Paraíso Gastronômico
A gastronomia é um dos destaques do hotel, que possui um 

restaurante de cozinha contemporânea, em ambiente amplo e arejado, que 
disponibiliza varanda coberta e vista para o mar. 

Para o café da manhã, um buffet repleto de frutas tropicais bem 
frescas, itens de pâtisserie feitos no local, tradicionais pratos regionais, 
como a tapioca de coco com leite condensado, variedade de queijos 
embutidos, pratos quentes e sucos típicos da região.

No almoço, o Nannai oferece um cardápio variado composto por 
cortes especiais de grelhados com carne bovina, frutos do mar, peixes, 
aves, e diversos acompanhamentos. O bacalhau à moda do Chefão é um 
dos destaques do cardápio. No jantar, ao som de música ao vivo, o buffet 
apresenta uma grande variedade de pratos com toques da gastronomia 
regional e internacional. Massas, grelhados e culinária japonesa, além de 

saladas, sopas e sobremesas. A Moqueca de Pitú ao doce Beijo Caboclo – 
receita especial e exclusiva da família Nannai – vale o pedido.

O Hotel tem uma das mais completas cartas de vinho da região, 
onde encontra-se diversos vinhos e champagnes da melhor qualidade. O 
serviço de vinho é perfeito, o sommelier da casa oferece sugestões de qual 
pode ser a melhor opção para acompanhar os pratos.

O hotel também possui um fitness center completo com piscina 
aquecida coberta, serviços de massagem em pequenos bangalõs, manicure 
e cabelereiro. Em 2012 o Hotel vai inaugurar seu Spa L´Ocitane.

O Nannai, com localização previlegiada, serviços de alta hotelaria 
e alta gastronomia, completou 10 anos, aprimorou o atendimento e ruma 
para ser uns dos melhores resorts do Brasil – talvez das Américas. Este ano 
ja abocanhou o Prêmio Viagem e Turismo, como melhor resort do Brasil 
em votação feita por leitores da revista. O hotel oferece um heliponto e 
também transfer do aeroporto (Recife) e vice-versa.
Nannai Beach Resort 
Rodovia PE 09 – Acesso a Muro Alto Km3
Ipojuca - PE
(81) 3552 0100
www.nannai.com.br
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A TAM Linhas Aéreas, maior companhia aérea do Brasil, vem 
expandindo seu alcance na América Latina, e inaugurou em outubro, seu 
voo diário entre São Paulo e a Cidade do México. O voo será realizado 
por uma aeronave A330, configurada em três classes de serviço: Primeira, 
Executiva e Econômica, e já registra mais de 75% de ocupação nos 
primeiros dias de operação.  Atualmente, a TAM voa para dezoito destinos 
internacionais, sendo dez deles na América do Sul, três nos Estados 
Unidos e cinco na Europa. Para celebrar o voo inaugural, a TAM preparou 
surpresas para os passageiros que decolarem do Aeroporto de Guarulhos, 
em São Paulo: todos receberam um welcome drink e uma manta típica da 
cultura do país de destino.
Tam Linhas Aéreas  | 0800 570 5700 | www.tam.com.br

Viva México!

No final de dezembro de 2011 vai ser inaugurado pelo grupo 
proprietário do hotel Tierra do Atacama, o Tierra Patagonia, na Patagônia 
Chilena, uma terra espremida entre os oceanos Atlântico e Pacífico que 
esconde alguns dos cenários mais sublimes do planeta. Entre eles, o Parque 
Nacional Torres del Paine, considerado Reserva da Biosfera pela Unesco 
desde 1978, e o Lago Sarmiento, um ponto de observação privilegiado da 
Cordilheira Paine. Às suas margens, a sedimentação do carbonato de cálcio 
imprime aos visitantes a inebriante sensação de um lago flutuante.

A proposta do novo hotel é se mimetizar com a paisagem 
ao redor, o que se percebe na sua arquitetura, que respeita as linhas 
harmônicas do extenso campo onde está instalado.

A construção horizontal não se sobrepõe à vastidão da pradaria 
que guarda, à frente do empreendimento, as montanhas da Cordilheira 
Paine e o Lago Sarmiento. Amplas janelas propiciam uma vista excelente 
tanto nos espaços públicos quanto nos quartos.

Distante a uma hora de carro da cidade de Puerto Natales e a 
4 horas de carro do aeroporto de Punta Arenas, o hotel está a apenas 
15 minutos da entrada do Parque Nacional Torres del Paine. Os pacotes 
de hospedagem no sistema all-inclusive contemplam traslados, pensão 
completa, open bar, instalações do UMA Spa e excursões diárias.
Diárias a partir de US$ 600,00 por pessoa
www.tierrapatagonia.com

Visual do Fim do Mundo
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Executiva e Econômica, e já registra mais de 75% de ocupação nos 
primeiros dias de operação.  Atualmente, a TAM voa para dezoito destinos 
internacionais, sendo dez deles na América do Sul, três nos Estados 
Unidos e cinco na Europa. Para celebrar o voo inaugural, a TAM preparou 
surpresas para os passageiros que decolarem do Aeroporto de Guarulhos, 
em São Paulo: todos receberam um welcome drink e uma manta típica da 
cultura do país de destino.
Tam Linhas Aéreas  | 0800 570 5700 | www.tam.com.br

Viva México!

No final de dezembro de 2011 vai ser inaugurado pelo grupo 
proprietário do hotel Tierra do Atacama, o Tierra Patagonia, na Patagônia 
Chilena, uma terra espremida entre os oceanos Atlântico e Pacífico que 
esconde alguns dos cenários mais sublimes do planeta. Entre eles, o Parque 
Nacional Torres del Paine, considerado Reserva da Biosfera pela Unesco 
desde 1978, e o Lago Sarmiento, um ponto de observação privilegiado da 
Cordilheira Paine. Às suas margens, a sedimentação do carbonato de cálcio 
imprime aos visitantes a inebriante sensação de um lago flutuante.

A proposta do novo hotel é se mimetizar com a paisagem 
ao redor, o que se percebe na sua arquitetura, que respeita as linhas 
harmônicas do extenso campo onde está instalado.

A construção horizontal não se sobrepõe à vastidão da pradaria 
que guarda, à frente do empreendimento, as montanhas da Cordilheira 
Paine e o Lago Sarmiento. Amplas janelas propiciam uma vista excelente 
tanto nos espaços públicos quanto nos quartos.

Distante a uma hora de carro da cidade de Puerto Natales e a 
4 horas de carro do aeroporto de Punta Arenas, o hotel está a apenas 
15 minutos da entrada do Parque Nacional Torres del Paine. Os pacotes 
de hospedagem no sistema all-inclusive contemplam traslados, pensão 
completa, open bar, instalações do UMA Spa e excursões diárias.
Diárias a partir de US$ 600,00 por pessoa
www.tierrapatagonia.com

Visual do Fim do Mundo
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LA ChAPELLE SAINT-MARTIN 
Nieul-Près-Limoges, 87519  
Nieul 
33 (0) 5 55 75 80 17

MoULIN DE LA GoRCE 
La Roche l’Abeille, 87800 
33 (0) 5 55 00 70 66

ChâTEAU DE CASTEL NovEL 
Route D’objat, 19240 
varetz 
33 (0) 5 55 85 00 01 

LE ChâTEAU DE LACAN 
Rue Jean Macé, 19100 
Brive
33 (0) 05 55 74 79 79
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Os quinze anos de dedicação do Chef Gilles Dudognon lhe rendeu uma 
estrela do Guia Michelin e dois toques, nome dado ao chapéu usado pelos 
Chefs e atribuídos pelo Gault & Millau.

O Chef Gilles produz na cozinha de seu restaurante – onde o 
tempo parece parar por alguns instantes –, algumas maravilhas: pratos 
à base de carnes, trufas e cogumelos, frutos do mar e peixes, peito de 
pato e algumas criações célebres como o ovo empanado com gema 
em forma líquida. A decoração do salão mistura o contemporâneo com 
clássico, e podemos encontrar uma verdadeira coleção de obras de 
arte de artistas locais; a cada temporada o hotel realiza uma exposição 
itinerante no castelo.

Na mesma cidade, conhecemos o restaurante L’Amphitryon, 
localizado no coração do pitoresco bairro de Bouchers, possui uma 
decoração refinada e é considerado uma instituição da gastronomia 
local, de culinária contemporânea com uma estrela no Guia Michelin, 
cujos destaques foram o Foie Gras da casa e o Rolê de lagostim e 
tomates frescos. Uma confissão: foram os melhores tomates que já 
degustei na vida.

Outro destaque da cidade é o Le Vanteaux, classificado com 
titulo de Big Goumand, concedido aos restaurantes que servem excelente 
comida a preços razoáveis pelo Guia Michelin. O chef Christophe Aubisse 
está à frente da cozinha, onde desenvolve uma gastronomia moderna e 
irreverente misturando sabores e texturas, sem deixar de lado traços da 
tradição regional. No menu: peixes ao champignon, frutos do mar (polvo 

Salle de Restaurant Castel Novel

Restaurant Credit Chateau Lacan

e camarão), assados como o noix de St Jacques aux morilles (carne com 
castanhas e manteiga) e risotos de cogumelos.

O L’Escapade Du Gourmet, localizado no centro de Limoges, 
com decoração de estilo clássico e janelas de vitrais que dão charme 
ao restaurante. Dirigido pelo chef Yver Bremont, que prepara uma 
releitura da cozinha tradicional da região e apresenta o delicioso confit 
de bochechas de porco e feijão branco, fricassé de frango e risoto, 
gananciosos mariscos, feijão verde e foie gras. Na sobremesa, destacamos 
o duo de queijo e verduras misturado com óleo de noz, massa folhada de 
maçã e a charlotte de chocolate e cerejas.

O Moulin de La Gorce, grande templo da gastronomia com uma 
estrela Michelin, tem sua construção datada no século XVI e hoje pertence 
à rede Relais & Chateaux. O talentoso Chef Pierre Bertranet estudou em 
Paris e trabalhou notoriamente no Maxim’s, no Ritz e no Drount. Utiliza 
os produtos de cada estação com paixão; no menu podemos encontrar 
ovos mexidos com trufas, porco Côte rabo preto limousin St. Yrieix, 
savarin com rum escuro e frutas frescas, chantilly de baunilha e creme. 
Um destaque é mesmo a sua adega com mais de 4.500 garrafas dos 
melhores crus da França.

Chegamos à famosa região de Brive e o Château de Lacan, um 
hotel design em um castelo datado dos séculos XI e XII, possui uma vista 
insuperável sobre o Rio-La-Gaillarde. O local mistura o sutil do antigo 
com a força do contemporâneo. Em 2010 conquistou sua primeira estrela 
Michelin com o talentoso Chef Cédric Nieuviarts. No cardápio, camarões 
crocantes em massa de kadaif, maionese ao wasabi, caviar d’aquitaine, 
fricassé de ris de veau (vitela) com cogumelos e brotos de espinafre. A 
maioria dos vegetais e frutas é cultivada na propriedade, que é adepta da 
cultura biodinâmica. 

Por último, conhecemos o Château Castel Novel, um dos mais 
luxuosos da região. Localizado a dez minutos de Brive em Correzé, no 
coração de um grande parque arborizado de 40 hectares, o Castel Novel 
é também um hotel da rede Relais & Chateaux. No luxuoso restaurante 
comandado pelo Chef Nicolas Souilé, eleito o chef mais jovem e talentoso 
pelo Gault & Millau 2011, e que atualiza as receitas tradicionais e também 
cria alguns pratos originais. No menu: trufas, foie gras, aves, vitela de 
claves criadas na fazenda e cogumelos. Destacamos o carpaccio de 
lagoustines bretonnes, o coração de filé de Limousine salteado com 
cebolas e salsinha, o dueto de foie gras e o risoto de vieras e cogumelos. 
Trio de sorvetes ao leite com frutas frescas e figos em compota como 
sobremesa para fechar nossa viagem com chave de ouro.
Ney Ayres viajou a convite da Maison de France | Com apoio seguro 
viagem Travel Ice.

L’AMPhITRyoN
26 rue De La Boucherie, 87000
Limoges 
33 (0) 5 55 33 36 39 

LE vANTEAUx
162 Boulevard de venteaux,  87000
Limoges
33(0) 5 55 49 01 26

L’ESCAPADE DU GoURMET
5 Rue du 71ème Mobile, 
87 000
Limoges 
33 (0) 5 55 32 40 26
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Culinária Chinesa em Paris
O Shangri-La Hotel Paris acaba de inaugurar o Shang Palace, 

o primeiro restaurante dedicado à culinária chinesa premium, em um 
hotel parisiense. O chef escolhido para comandar a cozinha foi Frank 
Xu, reconhecido por sua criatividade e busca pela tradicional filosofia 
cantonesa, que em parceria com o chef executivo Philippe Labbé, criou 
um menu de 60 pratos que garantem uma verdadeira viagem pelos 
delicados sabores da culinária cantonesa. 

Ao experimentar a culinária chinesa do restaurante fica 
evidente o respeito pela natureza, a escolha e o desenvolvimento dos 
pratos - que seguem o ritmo das estações do ano. O conceito do Shang 
Palace é de uma cozinha ancorada na tradição da pesca, provavelmente 
provocada pela proximidade com o mar, e baseada no perfeito equilíbrio 
entre a sutileza e o refinamento. 

Com design da agência LRF de Hong Kong, que também 
concebeu os Shang Palaces de Singapore, Beijing e Hangzhou, a unidade 
francesa apresenta um interior com um forte clima asiático, com telas 
mahoganys, lustres que irradiam luz suave e iluminadas colunas em 
jade. A tradição é refletida nas cadeiras de madeira de lei estofadas em 
seda, de onde os clientes podem admirar um eclético mix de painéis e 
vasos em arte contemporânea – um casamento perfeito entre tradição 
e modernidade. 

Um serviço extremamente atencioso, comprova a fama de bons 
anfitriões dos orientais, e um menu degustação muito bem elaborado 
tornam a experiência de conhecer o Shang Palace uma verdadeira 
viagem pela sutileza e refinamento do oriente.
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Shang Palace
10 avenue d´lena – Paris
No hotel Shangri-La Paris
www.shangri-la.com 
Reservas no Brasil podem ser 
feitas pela Interpoint
(11) 3087 9409
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Quando Bruno Previato voltou ao Brasil, 
há dois anos, decidido a abrir um restaurante 
em São Paulo, percebeu o tamanho do desafio. 
“Vi que o cliente paulistano, e não só a crítica, 
se tornou muito exigente.” Depois de dez anos 
na Europa, período em que trabalhou como 
diretor no Four Seasons Hotel des Bergues, na 
Suíça, e com passagem pelo luxuoso George V, 
em Paris, Bruno decidiu que era hora de voltar. 
Estava maduro para abrir um restaurante de 
fina estampa no bairro do Itaim, pois, se por um 
lado sabia que encontraria um público exigente, 
por outro isso lhe dava a certeza de que poderia 
encontrar nele a sensibilidade para sua refinada 
gastronomia. Para tanto, se inspirou um pouco 
no romano La Pergola, do chef alemão, e mestre 
de Bruno, Heinz Beck.

Se, em apenas um ano o restaurante 
aberto em sociedade com o cunhado, o ator 
Caco Ciocler, conseguiu a visibilidade e o 
reconhecimento de público e crítica, merecendo 
até uma estrela no guia Quatro Rodas, isto com 
certeza se deve à dedicação do chef proprietário 
e à excelência de sua cozinha, assinada em 
parceria com o jovem e espetacular chef italiano 
Fabio de Santis. O sucesso é merecido: Fabio 
está sempre circulando entre a cozinha e o 
salão, ora fazendo a parte social, o que inclui até 

brincadeiras em italiano, inglês ou francês, ora 
tentando perceber se eles estão satisfeitos, o que 
geralmente acontece, da entrada à sobremesa. O 
camarão grelhado com pancetta e purê de feijão 
branco é a típica entrada que “agrega valor” a 
quem está sempre à caça de boas novidades 
gastronômicas. As massas são artesanais, e em 
sua composição Bruno exige uma porção de 
farinha de trigo, assim como parte do tomate 
para o molho, ambos italianos. “É fundamental. 
O Brasil não tem uma boa variedade de tomates, 
por exemplo. E para quem já provou o molho 
italiano, faz muita diferença”, garante. 

Apesar de o Biondi ser um restaurante 
italiano, Bruno permitiu que o seu chef Fabio 
introduzisse um pato no cardápio. “É uma receita 
francesa, um magret de pato com pera e purê de 
batata com gorgonzola, mas que compõe bem 
no cardápio”, avalia. A ambientação é moderna e 
aconchegante, misturando madeira e muito vidro, 
com mobiliário moderno. De dia, a iluminação é 
natural, perfeita para quebrar a rotina da clientela 
predominantemente executiva, e à noite, há uma 
luminosidade cálida que garante aconchego 
para um público bastante eclético, desde casais 
apaixonados e até pequenos grupos em happy 
hour, curtindo os bons drinks, como o negroni 
e o martini feitos com gim Hendricks. Um luxo.

Nasce uma estrela

Biondi 
Rua Pedroso Alvarenga, 1026 
Itaim Bibi – São Paulo / SP 
(11) 3078 5273
www.biondirestaurante.com.br
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A casa é sua!
O simpático e talentoso casal de chefs Celia Miranda Mattos 

e Gustavo Dalla Colletta Mattos uniu suas colheres há oito anos e, 
há quatro, fazem de seu aconchegante apartamento no chic 15ème 
arrondissement, em Paris, um ponto de encontro da boa mesa. 
Concebido para ser uma extensão da casa de seus frequentadores, 
conceito explícito até no nome: Chez Nous Chez Vous, que em uma 
tradução literal pode ser algo como “minha casa, sua casa”.

Formados na conceituada escola Cordon Bleu, passaram por 
renomados restaurantes da capital francesa - Gustavo trabalhou no 
Maison Blanche e Celinha, no Apicius, de Jean-Pierre Vigato e Luc 
Besson -, resolveram partir para voo solo. Na rue Saint-Charles, o 
casal recebe dez pessoas, no máximo, por jantar. Com hora marcada, 
os interessados pagam entre 100 e 120 euros, podendo levar a própria 
bebida, além de terem a chance de participar do preparo do cardápio. 
Até um passeio pela feira para escolha dos ingredientes é uma opção 
para quem prefere acompanhar de perto todas as etapas. “Temos 
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na rua de casa uma quitanda, três açougues, sendo que um deles é 
especializado em aves e caça. Ainda há padarias, lojas de chocolate, 
floricultura, especialistas em queijos e vinhos, supermercados e uma 
feira incrível, que acontece todas as terças e sextas”, explica a chef. 

O ambiente interno dá o tempero. O décor é assinado pela 
arquiteta Márcia Jardim, que também realizou a cozinha dos sonhos 
da dupla, idealizada pelo amigo e construtor Alfredo Brandi. Móveis 
de Philippe Starck, uma seleção especial de DVDs e uma biblioteca 
criam o clima doce lar. O diplomata Hermano Telles Ribeiro, a estilista 
Alessa Migani, o ex-ministro Rubens Ricupero, Guilherme Leal, um dos 
fundadores e sócios da Natura, e família, entre outros, são assíduos do 
novo endereço. 
Chez Nous Chez vous
116 Bis, Rue Saint Charles, 75015 – Paris, França
33 (0) 1 45 30 58 92
Menu tradicional (entrada, prato e sobremesa): 100 Euros 
Menu degustação (5 pratos salgados e duas sobremesas): 120 Euros
valores individuais com direito a água, refrigerantes, café e chás e 
não incluem bebidas alcoólicas (Rolha: 30 Euros)
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Menu de Lasanhas
A S.A.X. Magazine saiu em busca de um local para degustar 

uma boa lasanha, sem ir a uma das tradicionais cantinas italianas. E 
encontramos Trinità Gastronomia.

Durante uma pesquisa de cinco anos na Itália e na França, o 
casal Jennifer e Adriano Olmeda buscaram referências para a criação 
de um local que reunisse restaurante, confeitaria, rotisserie e padaria. 
Com ajuda da arquiteta Patrícia Anastassiads, construíram um prédio 
neoclássico de quatro andares com arquitetura e decoração inspirados 
em conceitos franceses. 

O menu do Trinità (Trindade, em italiano) desenvolvido por 
Adriano, que assumiu o papel de chef de cozinha, apresenta receitas 
italianas colecionadas ao longo de seus 40 anos. O carro chefe é o 
menu de lasanhas e destacamos a Lasagne ai Funghi e Asparigi, que 
leva massa fresca de fabricação própria de grano duro e ovos em molho 
de funghi e aspargos frescos.

Há outras opções bem interessantes como a tradicional Lasagne 
alla Bolognese, molho à bolonhesa ao forno, a Lasagne ai Quattro 
Formaggio, que tem recheio de mussarela de búfala, gorgonzola, 
parmesão e mussarela, tudo isso ao molho bechamel, a Lasagne ai 
Gamberi, Zucchine, Pomodoro e Besciamella com recheios de camarão 
e abobrinha ao molho bechamel.
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Rei do Foie Gras
O premiado chef Douglas Van der Ley, do renomado restaurante “È”, considerado 

uns dos melhores restaurantes de Recife, garimpa seus ingredientes pelo mundo todo 
e seus destinos preferidos são Tailândia, Vietnã, França, Itália e Japão. A união entre o 
simples e o sofisticado é a denominação que ele mesmo confere ao seu trabalho. 

O menu ousado e arrojado apresenta criações inusitadas, mas a sua 
especialidade é o Foie Gras, com algodão doce ou em pastéis, o fino ingrediente ganha 
ares de comida local. O chef também gosta de brincar com caramelo e fazer esculturas 
no pratos, um bom exemplo é o seu camarão empanado com caramelo e pimenta que, 
no prato, chega a medir 1 metro de altura.

O chef muda a decoração do seu restaurante a cada seis meses, já teve 
inspiração japonesa, tailandesa e, atualmente, o tema é turco, num ambiente todo 
vermelho, com mesas e cadeira aveludadas, e objetos e porcelanas turcas.

Recentemente Douglas foi convidado a comandar a cozinha do Empório 
Central, no Shopping Cidade Jardim, em um espaço de 250 m² com projeto de Jayme 
Lago Mestieri inspirado no badalado Balthazar de Nova York. 

O público paulistano poderá saborear os pratos elaborados pelo talentoso 
chef. Foie Gras marinado em vinagre de framboesa, temperado com flor de Guérande 
servido com pão de brioche com manteiga de cupuaçu e caldo de framboesa, Confit 
de pato com capa crocante de caramelo, polvilhado com pimenta de reino moída sobre 
o purê de funghi e flocos de pão de especiarias, Pastéis de mix de queijos com funghi 
e cogumelos frescos e o camarão grelhado servido sobre purê de trufas, chutney de 
beterraba picante e contraste de molho de vinho e mostarda são alguns dos destaques.

TRINITÀ GASTRoNoMIA
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1444 
São Paulo / SP
(11) 3074 9898 
www.trinitagastronomia.com.br
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Restaurante “È“
Rua do Atlântico, 147
Boa viagem – Recife
(081) 3325 9323
Empório Central
Shopping Cidade Jardim
Av. Magalhães de Castro, 1200
São Paulo / SP
(11) 3552 3720
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A La Pastina traz para o Brasil as famosas massas Rustichella 
d’abruzzo. Fundada em 1924 na cidade de Penne, a casa mantém 
sua produção artesanal, focando em formatos especiais e regionais. 
A massa é elaborada com a melhor sêmola de trigo de grano duro 
e água da montanha, uma massa especial trafilata de bronze que 
proporciona uma textura que torna mais fácil a absorção de molhos e 
aprimora qualquer tipo de receita. 
Preço médio R$ 30,00
La Pastina
www.lapastina.com.br

Textura 
Perfeita
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A importadora Allfood, que atua 
no mercado de alimentos importados 
há mais de 15 anos, está trazendo com 
exclusividade a linha de Foie Gras de ganso 
embutidos, de um dos produtores mais 
renomados da França, o Artzner – Feyel.
Peso 350 gramas
R$ 350,35
onde encontrar:
varanda Frutas - Cidade Jardim 
(11) 3035 5855
Emporium Diniz - higienópolis 
(11) 3823 2523
www.allfood.com.br

Bloc de Foie Gras 
de ganso com trufas
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Bar da moda
O BarNúmero, dos empresários Marcos Campos e Marcos Maria, 

e da RP Fernanda Barbosa, inaugurado há pouco mais de um ano já é 
considerado um dos mais badalados da cidade. 

Localizado na Rua Consolação, entre as ruas Oscar Freire e 
Estados Unidos, nos Jardins, oferece serviços de bar, restaurante, pista 
de dança, happy hour e festas fechadas. Alia conforto e serviços de alto 
padrão com uma lista de convidados selecionada e já recebeu inúmeras 
celebridades internacionais como o ator Owen Wilson, Anthony Kiedis 
(vocalista da banda Red Hot Chili Peppers), Bono Vox e toda a banda 
do U2 para comemorar o sucesso dos shows no Brasil. O bar também 
recebeu a festa de inauguração da agência Higher and Higher, de Mário 
Testino, que contou com a presença da modelo Kate Moss. 
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Com projeto assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld, a casa já 
ganhou seis prêmios de decoração, entre eles, o de melhor design de 
interiores internacional pelo The Emirates Glass LEAF Awards 2010, Best 
of Year Awards, e neste ano, o Bar Número ganhou Medalha de Prata 
da versão nacional do IDEA Awards, considerado o Oscar do design 
mundial, que é promovido nos Estados Unidos há mais 30 anos pelo IDSA 
(Industrial Designers Society of America).

O cardápio, desenvolvido pela banqueteira Adriana Cymes e pelo 
Chef Victor Vasconcellos, agrada com comidinhas clássicas de bar ou algo 
mais refinado. Entre as opções do menu para começar a noite estão a 
minicoxinha especial acompanhada de pimenta de cheiro feita na casa 
e polvo confit com lâminas de limão siciliano e alecrim. Entre as quatro 
opções de sanduíches, a estrela é o tostex ao perfume de trufas, que 
tem presunto e queijo aromatizados com trufas, para uma entrada a dica 
fica por conta do creme de mandioquinha servido com ovas negras ou 
a salada niçoise com atum fresco confitado e ervas clássicas. O Risoto 
de vieiras e frutos do mar ou o Medalhão ao molho de estragão com 
pupunha grelhada e cogumelos são ótimas opções de prato principal. A 
tarte tatin de maçã com sorvete de baunilha é uma das sobremesas que 
adoçam o fim de noite.

A carta de vinhos, elaborada pelo sommelier André Luiz Roux, 
apresenta os melhores rótulos de grandes produtores da Europa e boa 
variedade. No comando do bar está o premiado barman Derivan de 
Souza, com toda a sua expertise, privilegiando os drinques clássicos.
Rua da Consolação, 3585 – Jardim Paulista
São Paulo / SP
Informações e reservas: (11) 3061 3995
www.barnumero.com.br
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Visitamos as mais famosas regiões produtoras de vinhos 
portugueses, que estão fazendo sucesso no Brasil
Por Ney Ayres

Os vinhos portugueses ocupam o terceiro lugar na lista de vinhos 
estrangeiros mais consumidos no Brasil. A exportação para cá não pára de 
crescer, só para se ter uma ideia do volume comercializado, a estimativa 
para 2011 é alcançar 600 milhões de euros, um crescimento de 131,6% em 
apenas dois anos. 

Primeiro visitamos a região do Alto Douro Vinhateiro, uma área 
do nordeste de Portugal com mais de 26 mil hectares, classificada pela 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade na categoria de paisagem 
cultural. Rodeada por montanhas, o que lhe confere características 
climáticas particulares, é banhada pelo Rio Douro e produz vinho há mais 
de 2 mil anos, entre eles, o célebre vinho do Porto.

Cases de sucesso no Brasil
Selecionamos algumas quintas como exemplo de sucesso na 

exportação para o Brasil e destacamos a Quinta do Crasto, localizada no 
coração do vale do rio do Douro, propriedade da família Roquette há mais 
de um século. Com uma área de 130 hectares, dos quais 70 são ocupados 
por vinhas predominantemente orientadas ao sul, estende-se desde o 
leito do rio até cerca de 600 metros de altitude. Um forte investimento 
tecnológico para modernização das vinhas e instalações de vinificação vem 
sendo realizados, sem deixar de lado alguns métodos antigos e tradicionais, 
como o “pisa a pé”. 

A Quinta do Crasto produz diversas categorias de Vinhos de Mesa 
e Vinhos do Porto, onde 70% vão para exportação. O Brasil, que teve um 
crescimento superior a 100% entre os anos 2009 e 2010, se tornou o maior 
comprador, superando Canadá e EUA. Consagrados por aqui temos: Quinta 
do Crasto Superior, Quinta Crasto Reserva vinhas velhas (Vinhas com idade 
mínima de 70 anos), Quinta do Crasto, Dna Maria Teresa, além de azeites 

Douro e Alentejo

da marca Quinta do Crasto. Os produtos são importados e distribuídos pela 
importadora Qualimpor. 

Recentemente o grupo adquiriu a Quinta da Cabreira, uma 
propriedade de 120 hectares dos quais 100 estão já plantados com vinhas 
novas e altitude de até 600 metros. A colheita é manual e alcança um 
milhão e duzentos mil quilos. O solo arenoso com argila, temperaturas altas 
e pouca chuva gera a necessidade de um sistema de irrigação que leva água 
do rio até o topo da colina e resulta em uvas diferenciadas. As principais 
castas são Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca.

Outro produtor da região que merece destaque é a Quinta dos 
Murças, propriedade do Esporão desde 2008, suas vinhas, classificadas com 
a letra A, representam a qualidade mais elevada e ocupam 60 hectares dos 
156 hectares que compõem a propriedade. Conhecida desde 1714, a Quinta 
tem um patrimônio edificado de valor histórico com elevado potencial 
enoturístico. Nos solos de cascalho xistoso estão plantadas cerca de 300 
mil videiras com idades que atingem 80 anos, com diversas exposições 
solares e altitudes, permitindo aos enólogos grande flexibilidade na 
produção dos vinhos. Grande parte delas estão “ao alto”, método aplicado 
de forma pioneira na Quinta em 1955. 

Nas vinhas velhas há uma grande variedade e mistura de castas e 
nas restantes vinhas os principais tipos são: Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinta 
Amarela, Tinto Cão, Touriga Franca, Tinta Francisca e Touriga Nacional. 
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A região do Alentejo é outro grande destaque na produção 
de vinhos portugueses, nos distritos de Portalegre, Évora, Beja e a 
metade sul dos distritos de Setúbal. 

É a maior região produtora de Portugal e cinco sub-regiões 
estatísticas (NUTS III) no Douro. Uma das principais dádivas da 
natureza para fazer vinhos, o xisto, foi dada à região.

Visitamos Herdade do Esporão, um dos principias produtores 
e hoje referência internacional na produção de vinhos e azeites. 
Situada no coração do Alentejo, a vinícola com 1800 hectares, 720 
hectares de vinhas que apresentam uma combinação geológica de 
exceção, granitos e xistos, conjugados com condições climáticas 
singulares resultam numa enorme variedade de aromas e texturas que 
podem ser encontradas nos seus vinhos. Vinte e dois diferentes tipos 
de vinhos são produzidos ali, entre elas: Touriga Nacional, Alicante 
Bouche e Petit Verdot.

Entre 2004 e 2010 a exportação de vinhos do Alentejo para o 
Brasil aumentou quase 200%, e neste ano se espera um crescimento 
de mais 30%. O principais produtos exportados para o Brasil são o 
Duas Castas 2010, o Quatro castas 2010, o Monoscastas 2008 e o 
Verdelho 2010.

A S.A.X. Magazine viajou a convite da Qualimpor Importadora 
e teve apoio da seguro viagem Travel Ace.

O Terroir 
Alentejano
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Drouhin

A Borgonha tem uma longa tradição de 
vinhos superiores. Como é carregar essa 
responsabilidade, como produtor local, 
ano após ano?

A Borgonha levou dois mil anos para 
compreender suas terras, e nós ainda estamos 
aprendendo. Nossa história na região é curta, 
pouco mais de 130 anos. Estamos na quarta 
geração de administração e esperamos que 
nesta e nas gerações futuras possamos 
entender ainda melhor essa simbiose entre o 
homem, os vinhedos e o solo. Nossa produção 
é biodinâmica, e esperamos que isso ajude a 
preservar o solo pelas próximas gerações.

É longa a tradição entre bebidas e os monges, 
eles inventaram várias delas, como o whisky 

e o gim, entre outras. Como foi a participação 
deles na produção de vinhos na Borgonha?
Os monges foram os que primeiro cultivaram 
de maneira racional nossos vinhedos. Através 
das gerações, notaram as diferenças de 
comportamento deles e como isso correspondia 
no paladar. Assim, começaram a classificar 
suas produções. Hoje, essa classificação e o 
atual mapa dos vinhedos são uma herança de 
seu trabalho ao longo de quase mil anos.

Seus vinhos produzidos no estado do 
oregon, nos Estados Unidos, são de altíssima 
qualidade. Mas não se comparam em 
complexidade com sua produção francesa. 
Será possível um dia equipará-los?
No Oregon, nós certamente não estamos a 
copiar o estilo dos vinhos da Borgonha. O 

terroir é diferente, 
embora o clima seja 
parecido. Nossos 
vinhedos lá são 
novos, com cerca de 
50 anos. Portanto, 
não são vinhos de 
parreiras antigas, 
que possuem raízes 
muito profundas. 
Mas isso acontecerá 
no futuro e nós 
acreditamos que os vinhos que hoje são 
destacados pelas suas notas de frutas ganharão 
em complexidade, mas com uma personalidade 
específica do Oregon. Se eles chegarão a se 
tornar tão complexos como um Grand Cru, é o 
tempo que vai dizer.
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Situada numa região onde desde o império 
romano se cultiva o vinho, a Borgonha, a Maison Joseph 
Drouhin é uma das mais prestigiosas vinícolas francesas. 
Uma área de 75 hectares, há cerca de 150 anos nas 
mãos da família Drouhin, produz premiers e grand crus 
cultivados de maneira biodinâmica. Branco ou tinto, 
seus vinhos são de uma elegância e uma personalidade 
que justificam sua denominação e fazem a fama da 
Borgonha. A vinícola se mistura com o dia-a-dia da 
pequena cidade de Beaune, já que seu escritório fica no 
curioso endereço da Rue D’Enfer, número 7. Suas adegas 

estão espalhadas dentro dos limites da pequena cidade 
medieval, e incluem endereços famosos como os dos 
Duques de Borgonha, dos Cardeais de Beaune e a dos 
Reis da França em Beaune. 

No mês de setembro, Frédéric Drouhin, chairman 
da casa que dirige junto com mais dois irmãos e uma 
irmã, esteve no Brasil e ofereceu um jantar à imprensa 
especializada no restaurante Dalva & Dito, onde os pratos 
do Chef Alex Attala foram harmonizados com suas 
preciosidades. Além de degustar essas iguarias, S.A.X. 
conseguiu algumas palavrinhas de Frédéric Drouhin.

Por Edgard Reymann
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No final de setembro foi realizado, na Pousada Pedra 
Azul, em Domingos Martins (Espírito Santo), o 3° Encontro 
Internacional do Vinho; foram três dias históricos de degustação 
com especialistas do setor, entre enólogos, enófilos, críticos e 
apreciadores, do Brasil e de diferentes países produtores de vinhos. 

No primeiro dia, Arthur Azevedo, diretor executivo 
da Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, abriu o 
evento com uma palestra sobre a revolução da Espanha com 
uvas autóctonas, depois foi realizada uma degustação do Top 
Winemarkers, projeto que envolve o trabalho de dez enólogos 
chilenos para elaborar uma caixa com dez vinhos ultrapremium. 
Fechando o primeiro dia, uma palestra divertida com o Dr. 
Eliano Pellini, médico especialista em ginecologia e sexualidade, 
que abordou temas como sexualidade e vinho com degustação 
de mais sete vinhos.

No segundo dia aconteceu a palestra de Ricardo 
Castilho, publisher da revista Prazeres da Mesa, com o tema 
Muito além da Moqueca, onde foram degustados cinco vinhos 
harmonizados com quatro pratos e uma sobremesa, tudo 
preparado pelos Chefs Juarez Campos (Oriundi) e Gustavo 
Corrêa (Itamaraty Eventos).

As mulheres também tiveram vez no evento, com 
a palestra Eles por Elas. Nuria Soto, proprietária da vinícola 
biodinâmica Mas Estela (Espanha), e Jane Pizzato, diretora da 
vinícola Pizzato, fizeram apresentações dos vinhos produzidos 
por mulheres; a palestra teve a participação de Renata Rasseli 
(Gazeta Mercantil) e Alexandra Corvo (Band News).

Degustação 
Magna
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O ponto alto do evento foi sem dúvida a palestra do Dr. Mário 
Telles Jr., diretor da ABS Brasil, com o tema Bordeaux – berço da 
perfeição nas duas margens. Vinhos como Clinet - Pomerol 2005 (R$ 
950,00), L´Interdit de Valandraud- Sanint Emilion 2000 (R$ 2.500,00), 
Ausone - Saint Emilion 1998 (R$ 6.800,00), Leoville Las Cases- Saint 
Julien 1998 (R$ 1.480,00), Leoville Poyferre - Saint Julien 2005 (R$ 
1.500,00), Haut Brion - Premier Cru Claseé - Pessac Leognan 2000 
(R$ 9.700,00), tornaram a degustação – segundo os especialistas 
presentes – uma das mais importantes do ano.

Para o encerramento do evento, foi realizada a palestra com 
o tema Champagne - Como o mais sofisticado dos vinhos venceu a 
guerra e os tempos difíceis, com apresentação de Ariel Perez, onde 
foram degustados Veuve Clicquot, Moët & Chandon, Piper Heidseck 
brut, Pommery Louise 1990, Bollinger safra 1997 e a Cristal Louis 
Roederer 2002.

O evento teve a presença de setenta participantes e foi promovido 
pela Gazeta Mercantil com apoio do governo do Estado do Espírito Santo.  
Ney Ayres foi convidado pela empresa Premium Marketing Promocional.

Jane PizzatoArthur Azevedo

Top Winemarkers

Chef Juarez Campos e sua equipe
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Puro 
Malbec Belo 

Château

Excelência 
Argentina

Roberto de La Mota, proprietário 
da vinícola Mendel, localizada em Mendoza 
na Argentina, é considerado um dos mais 
respeitados enólogos da atualidade e veio ao 
Brasil a convite da Expand para uma degustação 
vertical realizada no Bar de Arts, em São Paulo. 
No evento foram degustadas safras dos anos 
2006, 2007, 2008 e 2009, mas nosso destaque 
fica com o Mendel 2008, eleito pelo colunista 
da Wine Spectator, Matt Kramer, um dos três 
melhores vinhos de 2010. 

Na vinificação, as uvas foram 
selecionadas manualmente e depois depositadas 
em pequenos tanques de aço inox, num processo 
que durou de três a cinco semanas. Ao final, o 
vinho repousou por dezoito meses em barricas 
de carvalho francês.

Suas notas são de violetas e frutas 
maduras como framboesa, ameixa, amora e 
cassis, com nuances de madeira, baunilha, 
caramelo e café. No palato é estruturado e com 
taninos suaves e aveludados.

Para uma harmonização perfeita, carnes 
vermelhas assadas, cordeiro, caça ou massas 
com molhos condimentados.
R$ 248,00
Expand 
(11) 3017 3000
www.expand.com.br

Château Haut Brion é a primeira 
grande produção da região de Bordeaux e 
provém da sub-região de Pessac Léognan 
em Graves, que possui uma área de vinha 
com cerca de cinco hectares e variedade 
de uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e 
Cabernet Franc, onde são produzidas 
aproximadamente algo entre 2 mil e 2,5 
mil caixas por ano.

O Château Haut Brion safra 2003, 
tem vinificação de 22 meses em barrica 
de carvalho, 45 % de Cabernet Sauvignon, 
37% Merlot e 18% Cabernet Franc. 

Cor vermelha – rubi profundo, no 
aroma primeiro momento reservado, depois 
abre-se suave e lentamente, suas notas 
são minerais seguidas de bagas vermelhas, 
amora, framboesa, geleia e café; na boca é 
bem fresco com sabor médio e encorpado, 
taninos poderosos, com forte estrutura e 
equilibrado. O tempo de guarda é de trinta 
anos. Avaliação Robert Parker: 96 pontos.
Preço médio: R$ 4.900,00
Grand Cru
Rua Bela Cintra, 1799 
São Paulo / SP
(11) 3062 5170

Joffre e Hijas Distinto 2005, considerado 
um dos quinze melhores Blends Tintos da Argentina 
pela Decanter Magazine, alcançou uma pontuação 
de 91 pontos pela Stephen Tanzer’s Intl. Wine Cellar 
e foi considerado um dos cinco Melhores Blends 
Tintos da Argentina pela Revista Imbibe Magazine.

O premiado vinho tem uma coloração rubi 
intenso com forte brilho e reflexos violáceos, sua 
composição é de 50% Malbec e 30% Cabernet 
Sauvignon; em seus aromas, podemos perceber 
pimenta, cravo, cassis, marmelada, mandarino e, 
ao fundo, notas de chocolate. Na boca é delicado, 

macio, amplo e no retro-gosto notas de café 
e chocolate. Persistente, longo no paladar, 
expressivo em sua evolução. Uma decantação 
de uma hora é indicada. Vai bem com carnes 
vermelhas, ossobuco de vitela, coelho assado com 
risoto de alcachofras ou pato na laranja.
Tempo de guarda: 15 anos
RJ DISTINTo 2005
R$ 308,00
vinea
Rua Manuel da Nóbrega, 1014
(11) 3059 5205

Fo
to

s 
Di

vu
lg

aç
ão

SAX TimeOff22_OK.indd   126 19/11/2011   00:17:42





bebidas

128

Me dá 
um gelinho aí!

Champagne, como todo espumante – e todos 
sabem – deve ser bebido gelado. Só que a bebida 
das grandes celebrações há muito transcendeu 
essa, digamos, “limitação das efemérides”, sendo 
oferecida em qualquer momento, bastando 
apenas que duas ou mais pessoas estejam 
juntas celebrando a vida, o sol, a praia, sem 
ficar prestando atenção no retrogosto. E por que 
não? Especialmente no verão, seu consumo tem 
crescido muito nos últimos anos. E, para desespero 
dos mais puristas, há quem ouse colocar gelo 
na taça. Se, por um lado, aumenta o tempo 
de frescor da bebida, por outro, concorda-se 
que um champagne aguado é de entristecer. 
Pensando nisso, a Moët & Chandon criou um 
assemblage capaz de receber gelo sem perder 
seu élan. Batizado de Moët Ice Impérial, o 
novo champagne tem um gosto um pouco 
mais forte, as uvas permanecem um 
pouco mais de tempo nas barricas, o 
que lhe dá um tom levemente rosado 
e enaltece seus aromas de frutas 
vermelhas. Servido em taças de vinho 
tinto, que acomodam melhor o gelo, 
S.A.X. provou a bebida com gelo em 
todas as misturas sugeridas pela 
maison: com folhas de hortelã, lascas 
de casca de limão e de grapefruit. Tem 
tudo para emplacar, e só não será 
um sucesso estrondoso porque os 
impostos tornam o custo de qualquer 
champagne no Brasil proibitivo. 
Moët hennessy Brasil
www.catalogomh.com.br

Vin Santo
A Interfood traz para o mercado brasileiro o Vin Santo Del 

Chianti clássico DOC (sobremesa) da região de Gaiole, Chianti, na 
Toscana. Com produção de apenas 2.500 garrafas por ano e composição 
de 100% de uva Malvasia, o vinho é fermentado e amadurecido de 6 a 7 
anos em barricas de carvalho. Na cor, um dourado brilhante, tendendo 
ao âmbar; no aroma, um perfume intenso de frutas como cereja, amora, 
damasco, figo seco e amêndoa torrada; na boca, o vinho é intenso e 
complexo com final persistente. Perfeito para harmonizar com queijos, 
foie gras e tortas doces.
R$ 358,00
Interfood
(11) 2602 7255
www.todovinho.com.br
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A Finlandia Vodka, marca da norte-americana Brown-
Forman, lança no Brasil sua nova garrafa. Com design criado 
pela agência nova-iorquina Hirst Pacific, a embalagem remete 
ao derretimento do gelo, celebrando suas formas naturais, e 
faz alusão ao gelo glacial, principal matéria-prima da vodka 
importada, a garrafa foi premiada neste ano pela Glass Packing 
Institute, que classificou a garrafa da Finlandia Vodka como a 
de melhor design no segmento. O “Clear Choice Awards” premia 
produtos de consumo.

Lançada na Escandinávia em 1970, e produzida pela 
destilaria Altia, em Ilmajoki, a Finlandia Vodka é a única da 
categoria a utilizar água glacial em sua composição, o que 
confere mais leveza à bebida. Durante seu processo de fabricação, 
a vodka é destilada 200 vezes em processo contínuo, que não 
deixa impurezas. Em nenhuma delas a água glacial é alterada, 
culminando com a produção de uma bebida límpida e totalmente 
pura. Outra característica única da Finlandia é a utilização apenas 
de grãos de cevada com pequeno teor de gordura.
www.brownforman.com.br

Como Fosse 
uma Jóia

Chega ao Brasil a Vodka Diva, considerada a mais cara 
do mundo, é produzida na Inglaterra e passa por um processo 
de tripla destilação, primeiro no gelo, depois em carvão vegetal 
produzido em madeira de origem nórdica e depois é filtrada 
em areia fina composta por cristais, resultando em uma vodka 
suave e saborosa.

O envasamento é artesanal, já que cada garrafa traz 
em seu interior uma varinha contendo 48 pedras preciosas 
e semipreciosas: topázios, turmalinas, ametistas, rubis e 
diamantes ganham destaque na bela garrafa.
Preços médios:
Diva Swarovski: R$ 2.000,00
Diva Rubi: R$ 450.000,00
Diva Diamante: R$ 1.900.000,00
Praeda Com. Imp. e Exp. Ltda.
www.praeda.com.br
(11) 2371 3887

Visual 
premiado
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Por Cacá Fernandes

F 
ui à Paris Para conhecer o L´esPadon e sua 
cozinha, verdadeira instituição gastronômica da França, 
que, sob o comando do talentoso chef Michel roth, 
recebeu a segunda estrela do prestigioso Guia Michelin. 
o L´espadon, fundado em 1956 por charles ritz, filho do 
fundador, introduzia peixes e frutos do mar no menu do 
hotel. a clássica decoração do salão que se abre para um 
maravilhoso jardim, com o lindo e famoso teto trompe-

l’oeil, que representa o azul do céu e as nuvens brancas de algodão, as 
cadeiras de veludo e uma profusão de arranjos com flores e plantas 
de cada estação, já fazem você perceber que vai ter uma experiência 
especial naquele local.

A clássica e, ao mesmo tempo, 
inovadora gastronomia do 
Chef Michel Roth no Hotel Ritz Paris

L´Espadon
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“Boa comida é a base da verdadeira 
felicidade”, frase repetida com 
frequência por Auguste Escoffier, 
ilustre e histórico chef do Ritz Paris

um lindo dia de sol e o ótimo humor do chef fizeram com que 
minha visita ao L’espadon fosse inesquecível. o menu degustação foi 
ótimo e destaco a lagosta, o linguado com trufas brancas e o pescoço de 
vitela, que de tão bem cozido e macio, derretia na boca – evidentemente, 
além das clássicas sobremesas. 

no entanto, o que realmente me agradou foi o serviço, todos de 
muito bom humor, é claro que ser brasileiro sempre ajuda nessa hora, 
mas a sensação que fica é que todos ali querem que a sua experiência 
seja a melhor possível e se esforçam para tanto. esse esforço parece estar 
no dna do famoso hotel.

A tradição gastronômica do Ritz Paris 

durante suas viagens por toda a europa, césar ritz, que 
revolucionou a indústria hoteleira da época ao fundar o hotel ritz Paris 
em 1898, fez diversos contatos no mundo da gastronomia. 

em 1986, cézar ritz estava à procura de um chef para o Grande 
hotel nacional de Lucerna e conheceu auguste escoffier. Juntos criaram 
o conceito da gastronomia em hotéis de luxo, onde o conforto, os serviços 
e a qualidade são prioridades.

escoffier foi o chef mais famoso da época, suas ideias estavam 
bem à frente do seu tempo, e até hoje é considerado um dos grandes 
mestres da gastronomia. 

Tudo que é servido para os clientes é feito na própria cozinha do 
hotel. Procurando sempre atender aos desejos e caprichos de cada cliente 
24 horas por dia, seja nos restaurantes ou no serviço de quarto. no ritz 
Paris, ao contrário de muitos hotéis, é possível encomendar no quarto, a 
qualquer hora do dia ou da noite, uma refeição idêntica à degustada no 
salão do L´espadon.

A gastronomia de Michel Roth

a gastronomia do chef Michel roth está profundamente ligada 
ao ambiente que o cerca. Mantendo uma técnica impecável e padrões 
de alta qualidade, sua gastronomia consegue se manter inovadora, 
com uma abordagem contemporânea aos grandes clássicos do ritz. 
durante todo o ano, Michel faz questão de trabalhar com produtos 
sazonais como cogumelos no outono ou aspargos na primavera, em 
um ciclo de renovação que inspira uma cozinha antenada nos melhores 
sabores de cada estação. Fo
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O Chef

nascido em 1959, em Moselle, Michel roth deu seus primeiros 
passos na carreira em 1975 em sarreguemines, com o chef charles 
herrman, mas foi em 1981 que ele começou sua parceria com o ritz 
sob o comando de Guy Legay. 

ao longo de muitos anos, aprimorou sua técnica até ser chef de 
L’espadon, angariando alguns dos prêmios mais cobiçados do mundo. 
como o Taittinger Prix em 1985 e o Bocuse d’or Prix em 1991.

em 1999, com a aposentadoria de Guy Legay, Michel roth 
embarcou em uma nova aventura no Lasserre, onde, como chef, fez 
o restaurante ganhar uma estrela extra no Guia Michelin. depois de 
dois anos, foi convidado a voltar ao ritz, agora como chef executivo.
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Ode às Mulheres

escoffier gostava de nomear suas inovações culinárias em 
homenagem às mulheres que o inspiravam. imortalizou a cantora 
australiana nellie Melba, criando a sobremesa La Pêche Melba, que na 
organização de um jantar o consultou se deveria servir pêssegos ou 
sorvete. escoffier sugeriu combinar os dois e fez a sobremesa, que ganhou 
o mundo, com pêssegos frescos, sorvete, framboesas e amêndoas. 
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A Noite do Espanto

N
o mês de outubro foi realizado, 
na Mansão Jafet em São Paulo, o 
Yelloween Veuve Clicquot, sob o 
comando de David Marcovitch, 
presidente da Veuve Clicquot 
para a América Latina e Sérgio 

Degese, diretor geral para o Brasil, que receberam 
muitos convidados vips e celebridades. A 
noite foi repleta de surpresas arrepiantes, 
com personagens assustadores, fantasmas e 
morcegos, misturados a candelabros, móveis 
vintage e projeções de última tecnologia. 
Seguindo a tradição do Halloween, personagens 
impecavelmente transfigurados circulavam 
pela festa. Os convidados, que estavam de 
black tie, ou fantasia halloween de gala, foram 
surpreendidos na entrada da festa pelas grandes 
labaredas de uma fonte em chamas. Bares-
caixões estavam espalhados pelos ambientes 
da mansão e cerca de 800 garrafas de Veuve 
Clicquot foram consumidas durante a festa, que 
teve assinatura da Pazetto Events Consulting. 
Formada por crânios, a cabine dos DJs foi um 
dos destaques da noite. Mari Rossi e Zegon 
agitaram a pista até altas horas da madrugada. 

1) Bianca Klamt e Flávia Lucini
2) Mansão Jafet
3) Gustavo e Andrea Figueiras
4) Tsuyoshi Murakami
5) Vivi Orth e Matheus Mazzafera
6) Romain Jousselin, Karina Guarita 
e Jece Valadão
7) Patrícia Toth e Emmanuel Bassoleil
8) Olivier Anquier e Adriana Alves

Por Ney Ayres
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A Primeira Copa

O  
Grupo Hermés realizou em Porto 
Feliz, no interior de São Paulo, 
sua Primeira Copa Hermés 
de Hipismo fora da França. 
O evento, que já faz parte do 
ranking oficial da Confederação 

Brasileira de Hipismo, foi realizado no final de 
outubro, na Fazenda Boa Vista do Hotel Fasano, 
contou com 100 competidores e reuniu a elite 
do hipismo nacional. Seguindo a tendência de 
o Brasil sediar grandes eventos esportivos, o 
próximo ano terá outras edições do evento. 

1) Ana Joma Fasano e Rogério Fasano
2) Donata Meirelles e Nizan Guanaes
3) Roland Herlory
4) Pascale Mussard e Patrick Albaladejo
5) Álvaro Coelho da Fonseca
6) Richard Barczinski
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1) Fragrância Brasileira
O perfumista francês Jacques 

Cavallier, um dos maiores especialistas do 
mundo e criador de fragrâncias como L’Eau 
d’Issey (Issey Miyake), Poême (Lancôme), Noir 
de Noir (Tom Ford), Bvlgari BLV (Bvlgari), entre 
outras, esteve em São Paulo para o lançamento 
do primeiro perfume da marca francesa Polo 
de Deauville desenvolvido para o Brasil.  
Serão três fragrâncias: masculina, feminina e 
unissex. Segundo Jacques, o desenvolvimento 
do produto consumiu nove meses de trabalho 
onde foram utilizadas algumas das mais raras 
e melhores plantas. O evento foi realizado 
no escritório da Polo de Deauville, que sob o 
comando de Philippe de Nicolay Rothschild e 
Cris Lotaif, anunciou a inauguração de três 
lojas no Brasil (São Paulo, Brasília e Rio de 
janeiro) em 2012.

2) Mito Inglês 
Torsten Müller-Ötvös, CEO da Rolls-

Royce, esteve no Brasil para anunciar a 
instalação da primeira concessionária na 
América do Sul que será inaugurada em São 
Paulo. No Brasil, a marca será representada 
pelo Grupo Via Italia, comandado por Francisco 
Longo. Em março de 2012 deve acontecer 
a abertura da concessionária, onde serão 
vendidos os modelos Phantom e Ghost, que 
têm valores a partir de dois milhôes e duzentos 
mil reais. Segundo Torsten, a previsão de 
vendas é de 10 a 15 unidades ao ano.

3) Invasão Americana
Tim Marvin, diretor para as Américas 

da empresa norte-americana Host Hotels & 
Resorts, Inc. (NYSE: HST), uma das maiores 
proprietárias de hotéis do mundo (Fortune 
500 e S&P 500), esteve no Brasil para 
anunciar investimentos, no valor de US$ 
300 milhões de dólares nos próximos três 
anos (no mercado hoteleiro nacional). A 
aposta é em aquisições de empreendimentos 
de cinco e quatro estrelas, e também no 
desenvolvimento de hotéis três estrelas. 
A Host Hotels & Resorts vem para o País 
apostando no cenário positivo da economia 
nacional, e claro impulsionada pelos 

grandes eventos esportivos que acontecerão 
por aqui nos próximos anos: Copa do 
Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016.  
Para alcançar esses objetivos a empresa abriu 
um escritório na cidade do Rio de Janeiro e 
contratou Rogério Miranda de Souza como 
vice-presidente Sênior de Aquisições para a 
América Latina. O executivo será responsável 
pelos investimentos da empresa na região.
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4) Novo Sommelier!
Gianni Tartari é o novo Sommelier do 

Hotel Emiliano, após 16 anos trabalhando no 
grupo Fasano, agora vai gerenciar a adega 
do Hotel e incrementar ainda mais a carta 
de vinhos. O Sommelier já montou mais de 
50 cartas de vinhos e possui certificados 
internacionais de peso, como: Wine And 
Spirits Education Trust –WSET Level 3 
Advanced e The Court Of Masters Sommeliers 
– CMS Certified Sommelier (único com este 
certificado no Brasil). Colecionador de títulos 
importantes como: o Melhor Sommelier do Rio 
de Janeiro (1990/1993) e o Melhor Sommelier 
do Brasil (1991/1994), representou o Brasil 
em três concursos mundiais: VII Concurso 
Mundial de Sommeliers Rio De Janeiro, Brasil 
/ 1992, VIII Concurso Mundial de Sommeliers 
Tóquio, Japão / 1995, IX Concurso Mundial de 
Sommeliers Viena, Áustria / 1998.

5) Desembarcando no Brasil 
O Dr. Olivier Courtin, diretor geral 

do grupo Clarins, esteve no Brasil no mês de 
outubro para o lançamento do livro “Six Keys to 
Great Skin at Any Age” e anunciou abertura de 
dois escritórios da empresa no País (São Paulo e 
Rio de Janeiro). No evento também foi lançada 
a nova linha anti-idade do grupo, Vital Light, 
que ajuda no combate das linhas de expressão 
para pessoas acima de cinquenta anos. 

6) Decanter no Brasil
A Decanter, prestigiosa publicação 

inglesa sobre vinhos, promove anualmente o 
World Wine Awards, que premia os melhores 
vinhos disponíveis no mercado. Neste ano, 
pela primeira vez, o público brasileiro poderá 
degustar as preciosidades que receberam 
recomendação da revista. Tudo graças à 
associação com a importadora Expand, 
que colocou à disposição do consumidor 
vinhos que receberam alta distinção pela 
revista disponíveis em seu estoque. Em noite 
reservada aos jornalistas especializados, dia 
5 de outubro, S.A.X. esteve presente e teve o 
prazer de provar 14 delas, destacando o sul-
africano Klein Constantia (Regional Trophy), 
o espanhol Roda (International Trophy), o 
excepcional Barolo Renato Ratti (Medalha de 
Prata) e o jerez Lustau, entre outros. Otávio 
Piva de Albuquerque e Otávio Filho garantem 
que essa iniciativa, que já acontece em quinze 
países terá sequência nos próximos anos.

7) Boom imobiliário
A imobiliária americana BRG 

International realizou um coquetel na 
Jorge´s Participações em São Paulo. O CEO 
Matias Alem Almeida apresentou uma nova 
ferramenta para movimentar o mercado de 
investidores brasileiros que querem investir 
no mercado americano. Segundo Matias, 
desde a crise americana de 2008, aumentou 
em mais de 500% o número de brasileiros 
que procura a BRG para adquirir um imóvel 
na Flórida ou região.
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O mais premiado sommelier 
do país flerta com a poesia

Se a realização profissional ganhou dimensões pós-estratosféricas 
nesses turbulentos e competitivos dias da nossa contemporaneidade, é 
de se compreender essa nossa busca incessante pelo Everest da eficiência 
e do sucesso. No mínimo, porque todo homem tem de comer e de beber. 
Mas, permita-me o leitor, precisa igualmente sonhar. 

E foi com essa lógica provocativa, sem freudianismos 
pós-modernos, que sugeri à S.A.X esse ensaio sobre profissionais 
realizados e respeitados em seus mundos, mas que alimentam à 
distância paixões platônicas por outras áreas e artes que, tal como 
justifica a filosofia de Platão, não se traduzem ou manifestam-se em 
atos. São puramente ideais castos no sentido de ser uma atividade 
sem o dever de garantir através delas o santo pão e o vinho de todo 
dia, mas simplesmente de alimentar a alma.

O trocadilho do parágrafo anterior não é gratuito. A escolha de 
Manoel Beato, um dos mais premiados sommeliers deste país, para ser 
o primeiro entrevistado sobre suas paixões à distância foi um processo 
quase natural. Quando pensei no ensaio, pensei em Manoel. Amigo de 
anos, sempre me perguntei o motivo de nossas longas conversas pouco 
versarem sobre vinho. Estar ao lado de uma das maiores fontes sobre 
grandes e raras garrafas e pouco falar no assunto é de se perguntar o 
porquê. E ela é simples. Manoel é um apaixonado por literatura. Nutre um 
amor platônico, virtualmente visceral, pela poesia. “Tenho necessidade de 
ler poesia”, relatou ao me mostrar livros na chuvosa tarde de domingo 
em que me recebeu na biblioteca de sua casa nos Jardins, em São Paulo.

Citando livremente o poeta, músico e crítico norte-americano 
Ezra Pound para quem “a poesia é a literatura condensada”, Beato, um 
ex-aluno da faculdade de Letras da Unesp em Assis, interior de São 
Paulo, diz que a paixão pela literatura vem ao mesmo tempo em que 
participava de movimentos estudantis de esquerda e de contestação 
ao regime militar. Desta época, lembra-se de Sílvio Spada, um antigo 
professor a quem chama de guru e de quem teve influências intelectuais, 
comunistas e de ateísmo quando ainda aluno de Ciências Sociais. Ao ser 
preso durante a campanha de 1982 por pregar cartazes de propaganda 
política para Lula, o então candidato ao governo de São Paulo pelo PT, 
imaginava-se num ato heróico. 

Aliás, foi logo depois de uma garrafa de um Macon Village, 
servido elegantemente pela sommelière Grabriela Monteleone, a paixão 
não-platônica de Manoel, que ouço a emblemática definição de que 
“ler tornou-se uma ação terapêutica”. Na fase juvenil turbulenta, “tinha 
encanações sobre a existência de Deus, essas coisas”. Dos livros que 
Manoel me mostrou, um deles chama-se As Cidades Invisíveis (Companhia 
das Letras), de Ítalo Calvino. O trecho que anota é de uma resposta do 
explorador veneziano Marco Polo durante uma fictícia conversa com o 
imperador mongol Kublai Khan: “O inferno dos vivos não é algo que será; 
se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os 
dias, que formamos estando juntos”.

Mas foi logo depois da curta passagem pelas ‘Sociais’ que 
veio a transferência para o curso de Letras com o claro objetivo de se 
aprofundar em literatura. E nas poucas horas que durou a entrevista, 
foram citações do italiano Umberto Eco, ícone mundial em semiótica, 
Bertrand Russell, pensador inglês que costumava dizer “não tenha 
certeza absoluta de nada”, mas igualmente do paranaense Paulo 
Leminski com seu estilo ora prosaico de “chutes de poeta, não levam 
perigo à meta”, ou do intelectualismo genial e provocativo de “Um 
homem com uma dor” que Manoel recitou de viva voz:

“um homem com uma dor 
é muito mais elegante 
caminha assim de lado 
como se chegasse atrasado 
andasse mais adiante 
carrega o peso da dor 
como se portasse medalhas 
uma coroa um milhão de dólares 
ou coisa que os valha 
ópios, edens, analgésicos 
não me toquem nessa dor 
ela é tudo que me sobra 
sofrer, vai ser minha última obra”

Diante de tamanha devoção pela poesia, digo a Manoel que tenho 
uma convicção. Eu, Adalberto Piotto, acredito piamente que as pessoas 
estão morrendo de vontade de voltar a ser românticas. Só estão sem 
coragem de tomar a primeira atitude do que seria uma volta à civilidade, 
à educação, à gentileza e ao romantismo. A minha afirmação era apenas 
um enredo para perguntar se o hábito de escrever, ler e recitar poesias 
poderia voltar. Os saraus de poesia ainda teriam espaço? 

Eu sabia que minha pergunta tinha uma acidez provocativa. A 
resposta começou com a mesma pegada sensorial gustativa: “O azedume 
que tenho é que vivemos numa mesmice, com coisas repetitivas ou 
pseudo-modernas com estilos do passado sem que se apresente o novo. 
Pra mim é claro que há criatividade. Mas hoje tudo tem de ser midiático 
em detrimento da arte e do sentimento do artista, do escritor. Falta 
coragem de fazer a poesia ser algo presente”.Ilu
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Pareceu ser o ácido que faltava (Manoel se diz muito sensível à 
acidez como degustador) para uma crítica ao mundo musical. A música, 
sobretudo pela letra e poesia, os versos e a prosa, se tornou algo mais que 
platônico. Há quatro anos como apresentador de um programa que fala 
de música e vinhos na Rádio Eldorado de São Paulo, ele diz que a música 
brasileira foi sua primeira inspiração para a poesia. Enumera as letras de 
Chico, inclusive a contestadora Geni e o Zepelin, cita Caetano Veloso, a 
quem chama de muito à frente de seu tempo e o compara a Vinicius: 
“Vinicius é um careta perto de Caetano”. E “Chico é Drummond, Caetano 
é vanguardista. Embora Chico esteja ‘caetaneando’.

Olha para o mundo atual da música brasileira e chega à conclusão 
que Tom Jobim é mais moderno do que muito do que se houve por aí. Cita 
Bebel Gilberto, de quem diz gostar e ouvir, mas não vai além. E diz que 
Guinga, violonista carioca, é a novidade, o novo, um Tom Jobim.

E apesar de termos consumido mais dois outros vinhos 
espanhóis nas três horas de conversa e entrevista, nada de se aprofundar 
nas garrafas. A literatura e a poesia, com pinceladas de crítica musical, 

dominaram a pauta, a polêmica. Quase no fim, Manoel cita José 
Saramago e diz não se encantar pelos livros do Nobel português, apesar 
de ser fã dos contos O Centauro e A Ilha Desconhecida. E diz ficar 
dividido entre dois dos seus romances prediletos: O Jogo da Amarelinha, 
obra máxima do argentino Julio Cortázar que ousa na formatação de 
capítulos e Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa em suas mais 
de 600 páginas sem capítulos definidos.

Talvez como o personagem Riobaldo, que na narrativa de 
Grande Sertão sempre fala em primeira pessoa ao descrever seus 
amores, encantos, agruras e pelejas pelo sertão, Manoel Beato avance 
em ser a segunda pessoa, o interlocutor de si mesmo. Premia-se como 
sommelier, referencia-se como fonte das mais procuradas no mercado 
de vinhos, decanta uma carreira de sucesso. Ao mesmo tempo procura 
fermentar o caldo de cultura da literatura e da poesia que lhe é o 
néctar da alma e do amor platônico que nos mantém vivos e vibrantes, 
independentemente do tempo. Tal como os grandes vinhos, os únicos 
que envelhecem para ficarem melhores. 

“A poesia é a literatura condensada”
Ezra Pound poeta, músico e crítico americano
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A galinha d’angola
Ninguém explica como a ave apareceu naquele condomínio 

de classe média alta em um bairro que nada tinha de rural ou 
bucólico. Pelo contrário, era uma daquelas típicas selvas de pedra e 
asfalto dominadas por carros importados e pessoas elegantes sempre 
apressadas, marca registrada da capital paulista. Talvez a galinha 
d’angola tenha escapado de algum aviário clandestino, ou de um 
destes jardins suspensos da Babilônia que alguns pseudo-ecologistas 
gostam de construir em suas coberturas. Mas são apenas hipóteses. 
O fato é que a bichinha discretamente se instalou no prédio e por ali 
ficou. Com o passar dos dias, ela cristalizou uma rotina. De dia emitia 
o som característico “to fraco” e andava pelo gramado da exígua área 
verde na frente do prédio. De noite, aboletava-se na única árvore 
disponível. Parecia dividir a solidão com o porteiro noturno, sempre 
a postos na guarita ao lado. Ambos não incomodavam um ao outro, 
nem a ninguém. Ele ficava na televisão ou eventualmente falava ao 
interfone. Já ela, empoleirada e quietinha, não emitia um único pio. 
De manhãzinha ocorria um estranho sincronismo, que lembra a vida 
conjugal. Ele se despedia do posto ocupado e ia para casa descansar. 
A ave baixava da árvore para o jardim 
do condomínio, ora a ciscar, ora a 
cacarejar, indiferente ao movimento 
dos moradores e visitantes. Claro 
que não demorou nada para que a 
graciosa galinha d’angola, com sua 
plumagem pedrês cinza com bolinhas 
brancas, se transformasse no centro de atrações, primeiro do prédio, a 
seguir da vizinhança, e logo de todo o bairro. Como um mini zoológico 
em uma região tão carente de natureza, o passarinho gigante virou 
espetáculo gratuito para criancinhas urbanas que até então só tinham 
visto galinha depenada e cozida durante as refeições, ou fonte de 
ocupação visual para os aposentados ávidos por algum script de vida, 
além dos demais transeuntes que por ali passavam.  

Mas as coisas não iam ficar assim tão calmas por muito 
tempo. Dona Vicentina, moradora do primeiro andar e conhecida pelo 
coração de ouro, adotou imediatamente a penácea como mascote, 
tornando-se fiel vigilante do seu passo a passo no jardim. Cedinho, 
sequer dava bom dia para o marido e já estava no gramado com 
generosas levas de arroz, pão, milho e água. De noite, não dormia até 
ver sua amiguinha subir ao poleiro. Na contramão dos sentimentos 
de dona Vicentina, seu Jacinto, azedo ocupante do 803, armava uma 
tempestade, pois não estava gostando nem um pouco da novidade. 
Para ele, a presença da ave era incompatível com o alto padrão do 
condomínio, além de que, entre os curiosos de plantão, poderia 
despertar a atenção de assaltantes. Fora isto, raciocinava seu Jacinto 
por simetria, se o condomínio não aceitava em seu regulamento interno 
a presença de animais de estimação nos apartamentos, como explicar 
a presença daquela ave exótica no jardim? Além da preocupação com 
a segurança, havia também para ele a questão da saúde pública: 
seria higiênico manter aves portadoras de, com o perdão da palavra, 
piolhos, nas dependências do prédio? Ao descobrir pontos de vista tão 
antagônicos em relação à galinha – em um extremo, transformá-la 
em ícone do condomínio, e em outro colocá-la no olho da rua sem dó 
nem piedade -, dona Vicentina e seu Jacinto se tornaram, de vizinhos 
cordiais, inimigos figadais. Sem guardar para si suas visões díspares, 

cada um passou a abordar vizinhos em busca da ampliação de colunas 
em defesa das respectivas causas. Em poucos dias, havia uma séria 
racha de opiniões no condomínio, colocando em pé de guerra dois 
grupos opostos. De um lado, moradores jacintistas exigiam a imediata 
retirada da galinha das premissas do prédio, posição absolutamente 
contrária à dos vicentinistas, prontos a fazer de tudo para preservar os 
direitos galináceos adquiridos. Em comum, ambos estavam dispostos 
a ir às últimas consequências, inclusive partir para ação judicial. 

Diante do impasse, resolveu-se acionar o síndico, o Dr. Orestes, 
médico famoso e super atarefado, que só aceitara ocupar a posição 
de líder máximo do condomínio por ser sua vez no rodízio imposto 
aos moradores pela Convenção.  Sem tempo, vocação ou paciência 
para o assunto, ele delegou o problema para a administradora, que 
por sinal pertencia a Plínio, o primo incompetente de sua mulher que 
exigira dele a escolha da empresa como forma de ajudar um pai de 
família necessitado. Querendo mostrar serviço e desfazer a imagem 
negativa que o parente tinha dele, Plínio resolveu apresentar uma 
avaliação exemplar. Para isto, ele dedicou horas de trabalho de 

campo desde pesquisar e observar 
os hábitos da galinha, até ouvir 
porteiros, moradores, um veterinário 
e autoridades sanitárias. 

Com base neste estudo, Plínio 
recomendou ao Dr. Orestes realizar 
uma assembleia geral extraordinária 

para que, de forma democrática fosse decidido o destino da galinha. 
No seu arrazoado, entre outras questões, Plínio destacou o seguinte: 

- este tipo de ave atrai parasitas que podem infectar os 
ocupantes do prédio

- a comida deixada por dona Vicentina para alimentar a 
ave atrai roedores, gerando a necessidade de desratização com 
consequentes ônus adicionais ao condomínio 

- a entrada do prédio fica constantemente suja com fezes da 
ave, principalmente nos fins de semana quando o faxineiro está de folga

- como não é permitido manter animais, a concordância 
do condomínio dá direito ao morador eventualmente infectado 
por vírus aviário a pedir indenização na Justiça, cabendo a todos 
se solidarizar nos prejuízos.

Acatada a recomendação de Plínio pelo síndico e conselheiros 
do condomínio, o dia da realização da assembleia amanheceu com uma 
ambulância na porta. É que dona Vicentina fora levada às pressas para o 
pronto socorro depois de sentir palpitações no coração. De lá não mais 
saiu até a hora da reunião, fazendo a oposição desconfiar que tudo não 
passara de golpe, uma encenação para comover moradores indecisos. 
Mas não dá para afirmar isto com certeza, pois a assembleia jamais 
chegou a ocorrer. Horas antes, o porteiro, aflito, informou ao Dr. 
Orestes que a galinha d’angola desaparecera. Ninguém sabe o que 
aconteceu. Uns acusam os jacintistas de terem dado 
sumiço na ave. Outros acham que a ave virou 
oferenda para Ogum em ritual umbandista. 
Mas há quem aposte na incrível sensibilidade 
dos animais, capazes de captar no ar sinais de 
perigo e hostilidade, principalmente quando 
vindos dos humanos. Ilu
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O PASSARINHO GIGANTE VIROU 
ESPETÁCULO GRATUITO PARA 
CRIANCINHAS URBANAS
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O Leão
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Na Mostra daquele mesmo ano. Foi meu primeiro filme na Mostra 
e confesso não ter gostado muito do filme, como não gosto até hoje, 
mas aquela mesma Mostra me apresentou Pedro Almodóvar, que ali 
apresentava A Flor do meu Segredo. O ambiente, o público, o clima, as 
conversas acaloradas e, principalmente, a sensação de estar vendo algo 
realmente novo na tela me conquistaram. 

Aquela 19ª Mostra de 1995 estava acabando, mas voltei nos 
próximos anos e só a partir de 1998, em que assisti, meio que sem querer, 
Pi (π), primeiro filme do hoje celebradíssimo diretor Darren Aronofsky, 
aclamado pelos filmes Cisne Negro, O Lutador e Réquiem para um Sonho, 
comecei a realmente me preparar e acompanhar diversos filmes durante 

o festival. Outro filme que me impressionou nessa minha 
primeira Mostra foi A Festa de Família de Thomas 

Viterberg do Movimento Dogma. Aquele filme 
meio esquisito, em preto e branco, com 

cara de filme antigo, mas com um 
ritmo acelerado de Aronofsky e o 

outro mais duro, sem trilha, sem 
enfeites, mas com um texto 

incrível de Viterberg, me 
mostraram o tipo de cinema, 
e até o tipo de cultura, que 
eu gostaria de acompanhar. 
A partir daí, todos os 
anos, o final de outubro 
marcava o início da 
Maratona da Mostra. Filas, 
sessões lotadas, ingressos 

esgotados, problemas na 
legenda, filmes sem legenda, 

mais recentemente com o 
advento do cinema digital, 

problemas com as projeções 
digitais marcam, mas não estragam, 

as lembranças de cada uma das edições 
que acompanhei. Comecei assistindo 20 

filmes nas duas semanas do festival, depois 
foram 30, 40, 50, até alcançar mais de 60 filmes em 

uma única edição. Puro vício.
A Mostra de Leon me fez conhecer países que eu jamais visitaria, 

me mostrou culturas, movimentos, histórias, ideias e ideais que mudaram 
a minha vida. Foi na Mostra que conheci alguns dos meus diretores 
favoritos: Wong Kar Wai, Lars Von Trier, Win Wenders, Michael Haneke, 
Paul Thomas Anderson, Thomas Viterberg, Todd Solondz, Nanni Moretti, 
Amos Gitai, Pedro Almodóvar, Juan José Campanella, Aleksandr Sokurov, 
entre tantos outros. 

Obrigado, Leon, por lutar como um leão pela cultura desse país, 
sabemos que você lutou até o fim. Obrigado Leon, por me apresentar esse 
mundo, esse outro mundo. 

Poucos eventos paulistanos me deixam tão ansioso quanto a 
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mais conhecida como 
simplesmente MOSTRA. No entanto, a Mostra deste ano começou com uma 
triste notícia. Leon Cakoff, fundador e responsável pelo evento desde 1977 
(curiosamente o ano em que eu nasci), morreu na semana que antecedeu 
o início da sua 35ª edição.

Criada por Leon, em 1977, para comemorar os 30 anos do 
MASP, a 1ª Mostra apresentou 16 longas e 7 curtas nacionais e 
internacionais e logo no primeiro ano, criou uma das maiores marcas 
do festival, o prêmio com o voto do público, que na primeira edição  
foi para Lúcio Flávio - O Passageiro da Agonia, de Hector Babenco. Um 
artigo do Jornal do Brasil registra que “a Mostra é o único 
lugar onde se pode votar no País”. Em tempos 
de censura Leon enfrentou o regime militar 
trazendo filmes inéditos vindos da China, 
Cuba, União Soviética, França, entre 
outros países ainda mais distantes. 

Ao Longo desses 35 anos, 
Leon trouxe grandes diretores 
e seus filmes de autor: o 
iraniano Abbas Kiarostami 
(Gosto de Cereja e Cópia 
Fiel); o israelense Amos Gitai 
(Kadosh e Alila); o americano 
Quentin Tarantino com 
seu primeiro filme, Cães 
de Aluguel (1992, 16ª 
Mostra); o espanhol Pedro 
Almodóvar, que abriu a 19ª 
Mostra em 1995 com A Flor 
do Meu Segredo; o alemão Wim 
Wenders, que veio à São Paulo na 
32ª e na 34ª Mostra; o sérvio Emir 
Kusturica e o iraniano Jafar Panahi, 
hoje mantido em prisão domiciliar pelo 
governo do Irã. 

Leon e sua Mostra formaram – e por que 
não dizer educaram – um grande número de cinéfilos, 
inclusive esse fã que vos escreve. Minha vida de amante de um 
cinema mais autoral, mais cultural e menos de entretenimento teve início 
nas sessões (algumas edições apresentavam mais de 500 filmes em mais de 
1000 sessões) da Mostra. 

Minha história com a Mostra começou no meu primeiro ano da 
Faculdade de Comunicação na PUC-SP, em 1995. Onde uma simpática e 
agitada professora de redação, amante das artes, desafiou e debochou 
da classe por não conhecer o diretor sérvio Emir Kusturica, seu filme 
Underground – Mentiras de Guerra, acabara de receber a Palma de 
Ouro no Festival de Cannes e vinha causando uma série de discussões 
interessantes na crítica especializada. Adivinhem onde o filme iria passar? 

da Mostra
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