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Cacá Fernandes
Publisher – Editor

As musas da S.A.X.

E 
ssa é mais uma edição da S.A.X. Magazine com uma forte influência 
feminina, elas se fazem presente em diversas seções da revista como 
verdadeiras musas inspiradoras. Para ter a certeza que as musas 
dominaram a S.A.X. Magazine #23 basta dar uma olhadinha em nosso 
Cultpicks. Na música, Roberta Sá, Charlotte Gainsbourg e Lana Del Rey 
defendem seus lançamentos. No cinema, Camila Pitanga é destaque do 

filme de Beto Brant e Pina Bausch é o tema do documentário 3D de Wim Wenders. 
Na literatura e fotografia, a advogada americana Marina Kakoulas mostra que a 
tatuagem é uma arte milenar. E até nos quadrinhos a personagem Chiquinha da 
portoalegrense Fabiane Bento.

Edgard Reymann conversou com a cantora Marina de la Riva sobre o seu 
segundo disco de inéditas, as influências musicais da sua carreira e sua vida.

A top Mariana Dias e a atriz Giovanna Ewbank, senhora Bruno Gagliasso, 
arrasaram nos ensaios de moda e mostram que atitude deixou de ser uma faceta 
masculina há muito tempo. As dicas do SAXshop e a matéria sobre a Gucci vai 
conquistar qualquer mulher que goste de moda e sofisticação.

Enquanto eu estive novamente na França para conhecer a Pérola do Atlântico, 
a Chef Rougui Dia, outra musa da SAX que comanda a cozinha do Restaurante 
Petrossian, Edgard esteve com Armen Petrossian, CEO da tradicional empresa 
produtora de caviar que leva o seu sobrenome, e que hoje é comandada pela Chef.

Johnny Mazzilli foi conhecer a gastronomia, as paisagens e as pessoas de 
Vail, um complexo de resorts no estado norte americano do Colorado, ideal para 
quem gosta de esportes de inverno e do charme das montanhas. Ney Ayres fez uma 
visita ao Panamá e ficou impressionado com o potencial turístico da região que vem 
sendo chamada de a “Dubai das Américas”. 

Adalberto Piotto muda o foco da sua coluna e nos mostra o lado humano 
da crise europeia, que vem assombrando economistas e governos do mundo todo. 
Fábio Steinberg, em Ficções Reais, conta as peripécias sexy-digitais de uma senhora 
recém divorciada e aberta aos encantos sedutores das redes sociais.

Aprecie sem moderação.
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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) 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..
4) 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.
5) 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.
6) 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.
7) Francine Aristmunho: é economista por 
formação e jornalista por amor a profissão. 
Seu olhar crítico e curiosidade pelo mundo 
da moda a levou investir no jornalismo para 
que pudesse compartilhar suas impressões e 
opiniões com o mundo. Além de colaboradora 
da S.A.X. é editora chefe do site de moda e 
comportamento Editoriale.
8) 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.
9) 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.
10) 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.
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BLAZER

Itália

9.510 km percorridos até a loja

LENÇO

França

9.394 km percorridos até a loja

CAMISA

Espanha

8.377 km percorridos até a loja

CALÇA

Estados Unidos

7.682 km percorridos até a loja

CINTO

RELÓGIO

Itália

Suíça

9.510 km percorridos até a loja

9.610 km percorridos até a loja

SAPATO

Itália

9.510 km percorridos até a loja

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

prestigiadas marcas da moda é muito mais do que conduzir 

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

gestão da cadeia de suprimentos às soluções especiais 

para vestuários e acessórios pessoais, conhecemos todo o 

processo que antecede ao lançamento de uma coleção. 

Com a experiência de 70 anos, nossas soluções abrangem 

desde a entrega dos produtos até uma loja inteira. www.columbia.com.br
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Muitas mulheres dizem que o 
principal problema do homem é que ele não 
muda. No caso de Chico Buarque, elas devem 
dizer isso com alento. Chico, o disco, não 
tem aquele vigor e efervescência dos anos 
70, tempos de ditadura, em que ele foi um 
dos porta-vozes dos descontentes. Chico se 
acalmou, a democracia ficou e ele enveredou 
pela literatura, mas sua poesia continua 
encantando. Tanto que sua turnê paulistana, 
que era para durar só o mês de março, já tem 
datas extras para abril. Quem gosta de boa 
MPB não quer que Chico Buarque mude. As 
mulheres apóiam.

Chico
Chico Buarque
Biscoito Fino

Ele não muda. Elas agradecem

Roberta Sá já disse que não pretende ser 
rotulada como uma cantora de MPB, pop ou o que 
for. Ironicamente ela pertence a uma geração de 
cantoras que fazem de tudo para não ser rotuladas. 
Poderíamos colocá-las todas no mesmo balaio? Se 
você não tiver sensibilidade de separar o joio do trigo, 
sim. No novo disco da cantora potiguar radicada no 
Rio de Janeiro o que se destaca é a sonoridade. O ritmo 
pode ser um samba, uma balada, uma toada, um soul 
e até mesmo um reggae: os arranjos garantem uma 
unidade ao disco, que tem a excelente contribuição 
da banda A Parede na primeira faixa. As canções, de 
autores variados e reconhecidos, como Carlos Rennó, 
Lula e Yuri Queiroga, além de seu marido Pedro Luís, 
por vezes remetem aos anos 70/80 pela graça dos 
arranjos, como em Bem a Sós, ou pela delicadeza 
poética na faixa-título ou em 
Altos e Baixos e A Lua. Segunda 
Pele é o disco mais maduro de 
Roberta Sá. 

Segunda Pele
Roberta Sá
Universal

Pele mais madura
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Charlotte Gainsbourg tem 40 anos. Na sua idade, 
seus pais, o cantor Serge Gainsbourg e a atriz e cantora 
Jane Birkin, eram muito mais “pop stars” do que ela. No 
entanto, pode-se dizer que em ambas as carreiras que 
herdou, ela já conseguiu maior consistência. Como atriz, foi 
muito além de sua mãe com ótimos papéis no cinema, como 
em Anti-Cristo (2009) e Melancholia (2011), de Lars von 
Trier. O papel no primeiro lhe rendeu o prêmio de melhor 
atriz em Cannes. Na música, onde seu pai se notabilizou 
mais como enfant terrible, por seus excessos fora do palco 
e conquistas amorosas improváveis (ele era muito feio), 
do que como grande músico, Charlotte se mostra mais 
consistente. Ainda que tenha estreado com o trocadilhesco 
Lemmon Incest (1986), na adolescência, de nítida influência 
paterna, Charlotte surpreendeu com 5:55 (2005) e IRM 
(2009), já livres do assombro familiar – seu pai morreu em 
1991. No primeiro, teve como parceiro Jarvis Colker, do 
Pulp, e como banda de apoio o duo francês Air. No outro, 
foi produzida por Beck. Não é pouca coisa. Stage Whisper 
reúne sobras de estúdio de IRM e gravações ao vivo da turnê 
de 5:55. Há belas surpresas no material inédito, como Got 
to Let Go, Paradisco e Terrible Angels, o que já justificaria 
o lançamento. Junto com as apresentações ao vivo, temos 
um álbum que coroa a carreira de Charlotte como cantora, 
no mesmo período em que ela se consolida como boa atriz. 

Stage Whisper
Charlotte Gainsbourg
Warner

Há algum tempo vem se ouvindo falar de Lana Del 
Rey, cantora americana de lábios carnudos e postura ousada. 
Talento, vozeirão e um visual com toques de pin-up fizeram 
com que músicas e vídeos da artista, alcançassem sucesso na 
internet, com isso as expectativas eram grandes e após alguns 
adiamentos finalmente é lançado o primeiro CD da diva. O álbum 
vem recebendo críticas completamente divergentes, muitos 
gostaram, alguns adoraram e outros odiaram. Como era de se 
esperar o álbum “Born To Die” já 
alcançou o primeiro lugar do iTunes 
em 12 países: Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemanha, França, Áustria, 
Bélgica, Finlândia, Grécia, Irlanda, 
Luxemburgo, Portugal e Suíça.

Born to Die
Lana Del Rey
Universal Music

Charlotte muito além de Gainsbourg

Diva da web
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música

Paul McCartney, o ex-Beatle mais 
bem sucedido da banda de Liverpool, está 
de volta mostrando sua porção crooner. 
Há tempos que ele transita em outros 
gêneros musicais, já enveredou até pelo 
clássico na década de 90. Aos 69 anos, Sir 
Paul reinterpreta standards americanos e 
clássicos do jazz, e canta como se fosse 
um deles. Interpretações intimistas de 
clássicos como It’s Only a Paper Moon, 
The Glory of Love e My Very Good Friend 
the Milkman. Como ele disse, são boas 
para escutar tomando um bom vinho, 
de preferência bem acompanhado, como 
ele, que teve o piano 
de Dianna Krall e 
John Pizzarelli. OK, ele 
próprio reconhece, é 
um disco “de fundo”. 
E muito bom. 

Kisses on the Bottom
Paul McCartney
Universal

Vá à Lua com Air

O duo francês Air – Jean-Benoît 
Dunckel e Nicholas Godin – meio que 
deu a cara da música pop dos anos 2000. 
Estouraram com Moon Safari, na virada 
do milênio, foram incensados por meio 
mundo, fizeram excelentes parcerias, 
uma delas com a francesa Charlotte 
Gainsbourg, no excelente 5:55, em 2005, 
entre outros trabalhos próprios de peso. 
Quando o cinema vê a história de George 
Meliès em A Invenção de Hugo Cabret, 
o Air surge com Le Voyâge dans la Lune, 
o curtametragem mais importante do 
cineasta. Se você achar pouco 
os 31 minutos do disco, saiba 
que é o dobro da duração do 
filme de 1902. Sem medo do 
trocadilho, o novo disco do 
Air nos leva à uma viagem. 

Le Voyage Dans la Lune
Air
EMI

Beijinho, beijinho
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cinema

Pina Bausch e o 3D de Wim Wenders

O triângulo amoroso de Beto Brant, 
Marçal Aquino e Camila Pitanga

Pina 3D, Alemanha (2011)
Direção: Wim Wenders

Considerado o primeiro filme de arte com a tecnologia 3D, Pina é uma 
verdadeira homenagem de Wim Wenders para Pina Bausch, coreógrafa alemã que 
faleceu em 2009, e que marcou para sempre a dança contemporânea através da 
introdução de seu estilo único, uma teatralidade misturada a um refinado senso 
de humor. O filme convida o espectador a uma incrível viagem da descoberta de 
uma nova dimensão no palco da legendária companhia de dança. O documentário 
foi filmado com todo o grupo Tanztheater Wuppertal para mostrar a arte singular 
da coreógrafa. Primeiro em cena, com as 
coreografias, depois nas ruas da cidade e seus 
arredores onde Pina Bausch viveu toda a sua 
força criativa. Há muito tempo Wim Wenders 
sonhava em filmar com Pina Bausch. Somente 
em 2007, depois de ver um show do U2 
filmado em 3D, ele percebeu que “o espaço 
havia se expandido e tive a intuição de que 
filmar com Pina era finalmente possível”. A 
morte da coreógrafa em 2009, pouco antes 
do início da filmagem mudou o tom do filme. 
O que era um filme “com Pina” virou um filme 
“para Pina”, enfim um belo tributo à artista.
Estreia prevista para 23 de março

Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, 
Brasil (2011)
Direção: Beto Brant e Renato Ciasca

A parceria entre o diretor Beto Brant e o escritor 
e roteirista Marçal Aquino é longa. Os Matadores (1997), 
Ação entre Amigos (1998), O Invasor (2002), os três 
primeiros filmes de destaque de Beto foram feitos com 
roteiros do escritor. E o novo projeto do cineasta paulista, 
Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, não 
é diferente e não só tem roteiro assinado por Marçal, 
como é baseado no livro homônimo do escritor de 2005.

Sensação em diversos festivais nacionais, o 
filme conta a história de um 
triângulo amoroso que envolve 
Cauby (Gustavo Machado), um 
fotógrafo de passagem pelo 
interior da Amazônia, a bela e 
instável Lavínia (Camila Pitanga) 
e seu marido, o pastor Ernani (Zé 
Carlos Machado), que acredita ser 
possível consertar as contradições 
do mundo. Destaque para a 
atuação de Camila Pitanga, que 
vem angariando diversos prêmios 
pelo papel.
Estreia prevista para 20 de abril
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Literatura

Lançada originalmente na Espanha em 
1967, a novela Os filhotes, de Mario Vargas Llosa, 
com imagens do fotógrafo catalão Xavier Miserachs 
fazia parte da coleção Palabra e Imagen, criada 
no início da década de 1960 por Esther e Oscar 
Tusquets e que pretendia reunir, em um mesmo 
volume, o trabalho de escritores e fotógrafos de 
peso. Vargas Llosa estava entre eles. Convidado a 
participar da coleção, escreveu este emocionante 
relato sobre a difícil vida de um jovem em Lima, 
retratando com a ironia característica a alta 
burguesia limenha com uma narrativa vibrante e 
ao mesmo tempo nostálgica. As imagens, a cargo 
de Xavier Miserachs, traçam essa mesma história 
de transição adolescente. As fotos, embora com 
outros personagens, transmitem o mesmo ímpeto e 
a mesma vontade de viver do texto. São fotografias 
tão dinâmicas e ambiciosas quanto o texto e 
enriquecem a visão do leitor.

Os filhotes - Edição ilustrada
Mario Vargas Llosa e Xavier Miserachs
114 pág. - Editora Alfaguara

As famosas jornadas que animaram o Teatro Municipal nos dias 13, 15 e 17 
de fevereiro de 1922, durante o festival que ficou conhecido como Semana de Arte 
Moderna são descritas nessa narrativa fluente, elegante e crítica, que mescla linguagem 
jornalística e relato histórico, do jornalista Marcos Augusto Gonçalves. 

O autor despe o episódio de mitos que o foram cercando ao longo do tempo: 
desde certas fantasias triunfalistas associadas a uma espécie de superioridade 
paulista na formação da cultura moderna brasileira, até as versões que, ao contrário, 
insistem em diminuir a importância histórica dos festivais encenados pelos rapazes 
modernistas e patrocinados pela elite econômica da emergente Pauliceia. Nesse 
sentido, o livro incorpora críticas que têm sido feitas, desde a década de 1980, a 
algumas “verdades” consagradas pela historiografia e pelo senso comum. Como 
a ideia de que a arte e a literatura dos anos que antecederam a Semana seriam 
apenas acadêmicas ou passadistas, resumindo-se, quando muito, a manifestações 
de caráter pré-modernista.

Segundo o próprio autor o título é uma espécie de paródia, uma blague quase 
oswaldiana a partir dos títulos de dois best sellers escritos pelos jornalistas Zuenir 
Ventura (1968 o ano que não terminou) e Laurentino Gomes (1822).

1922 - A semana que não terminou
Marcos Augusto Gonçalves
376 pág. – Companhia das Letras

Imagens valem mais junto à algumas palavras

A semana que 
não terminou 
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Por Edgard Reymann

Arte sobre pele
Marisa Kakoulas é uma das maiores especialistas em tatuagem no 
mundo. Ajudou a profissionalizar a atividade nos EUA e já escreveu sete 
livros sobre o assunto. A boa notícia: todos estão à venda no Brasil

A 
AMERICANA MARISA KAKOULAS SEMPRE FOI 
fascinada por tatuagens. Ainda adolescente, entrou 
em um estúdio com um namoradinho da época, 
em 1990, e o que viu mudou sua vida. Empolgada, 
começou a se interessar sobre a história dessa 
arte milenar. Mas formou-se em Direito e chegou 
a trabalhar em um escritório de advocacia como 
boa nova-iorquina padrão. Mas a tatuagem falou 

mais alto e Marisa deixou tudo o que era padrão de lado: abandonou 
o escritório, mas não a advocacia. Passou a trabalhar pela legalização 
da profissão de tatuador, hoje reconhecida na América. Marisa foi a 
fundo nas pesquisas: conheceu tatuadores de todo o mundo – casou-se 
com um –, foi à Ásia, onde conheceu a tradição de tatuadores do povo 
Kalinga, a tatuagem chinesa e japonesa e, pessoalmente, se apaixonou 
pela tatuagem que usa só tinta negra. Aproveitou a onda do revival da 
tattoo baseada em tradições orientais, mas com alguns motivos mais 
modernos misturados, e espalhou a arte por braços e costas, parte delas 
feitas por seu ex-marido, o cultuado tatuador Daniel Di Mattia. 

Marisa já publicou sete livros sobre tatuagem, alguns títulos sobre 
a arte na Ásia, um sobre tatuagem colorida e outro sobre a tatuagem 
latina, de grande apelo hoje em dia no Brasil. Mas sua paixão é a tatuagem 
com tinta preta, sem cor. Tanto que escreveu duas obras sobre ele: Black 
Tattoo Art e Black and Grey Tattoo, um mamute de três volumes e mais 
de mil páginas sobre a tatuagem preta e suas técnicas de sombreamento. 
Todos esses livros foram lançados pela editora alemã Edition Reuss e 
estão à venda no Brasil pela AD Internacional (www.adinternacional.
net, ou pelo telefone [11] 3596-6880). Como comparação, Marisa está se 
tornando para a tatuagem o que Dian Hanson é para a arte erótica com 
seus livros lançados pela editora Taschen. 

Se você não tem tatuagem, não tem chances com a para lá de 
interessante Marisa. Desde quando entrou naquele estúdio há mais de 
vinte anos, ela só se relaciona com homens tatuados. “É afrodisíaco 
admirar uma bela tatuagem”, garante. Marisa falou com a S.A.X. Magazine, 
reconhece que o Brasil, apesar da arte estar bastante difundida por aqui, 
ainda não tem um estilo próprio. Mesmo assim, gostaria de fazer aquilo  
que sua família já fez: conhecer nossas praias, a natureza, as pessoas e, 
claro, fazer contatos com tatuadores brasileiros.

arte
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Seu corpo é todo tatuado seguindo a onda do revival do tradicional. Já 
imaginou que algum dia poderia acordar pela manhã e achar sem sentido, e 
que tudo que você queria era uma tatuagem muito mais moderna?
Não! (risos) Meu sentimento é o de que eu nasci “em” minhas tatuagens 
e a única coisa que eu tive de fazer foi trazê-las à vida. Então, não tenho 
remorso nem desejo nada diferente. É um tipo de arte totalmente pessoal 
e eu adoro o jeito como fico nela.

Você tem lutado pelos direitos dos tatuadores e foi fundamental para a sua 
profissionalização. Acha que ainda falta muito a conquistar ou a profissão 
está consolidada?
Nos EUA, as pessoas tendem a encarar com mais seriedade um trabalho 
quando há muito dinheiro envolvido nele. Adoraria dizer que a indústria 
da tatuagem está sendo reconhecida pela sua arte – porque hoje elas 
são obras de arte feitas por verdadeiros artistas. Mas eu acho que o 
seu reconhecimento como profissão é a oportunidade para pessoas 
criativas poderem fazer dinheiro sem ter de vestir um paletó e ir a 
um escritório. É a percepção do tatuador como um rockstar que está 
atraindo atenção, mas muitos não entendem a realidade de se trabalhar 
por muitas horas, atender clientes difíceis, além dos problemas de 
saúde do profissional na coluna e nas mãos. Então, o que eu gostaria 
que mudasse é a percepção de quanto a tatuagem tem evoluído como 
arte, e não apenas como negócio.

Você se formou em Direito e até trabalhou em um escritório. Mas a 
tatuagem a enfeitiçou?
Desde pequena, sempre fui fascinada por tattoos e me impressionava 
sempre que via alguém tatuado na rua. Mas a primeira vez que entrei 
em um estúdio de tatuagem foi porque eu estava saindo com um 
garoto que já era tatuado. Então, comecei a me sentir atraída por 
caras tatuados. Eu acho que é uma coisa forte, muito masculina e 
sexy. O feitiço mudou minha vida profissional porque, como advogada 
da comunidade dos tatuadores, eu faço vários trabalhos legais pela 
profissão, tanto pela sua arte como para o negócio em si.

Acredita que uma boa tatuagem seria capaz de fazer alguém se sentir atraído 
pela outra pessoa a ponto de querer ficar com ela?
Com certeza! Tattoos são uma forma de se comunicar. Elas podem dizer 
ao mundo algo sobre quem você é e deixá-los curiosos. Ou no mínimo, 
dar a chance para alguém se aproximar e começar uma conversa sem 
ter que ficar pensando num xaveco inteligente. Mas se você for falar 
com alguém que fez uma tatuagem, ele poderá dizer coisas interessantes 
dependendo do que você perguntar. Falar sobre dor, tempo que levou 
ou quanto custou é menos interessante do que perguntar sobre a arte 
em si. Também dizer que “gosta das tatuagens” é uma forma simples e 
eficaz de fazer a conexão. Mas fica um aviso: nunca toque a tatuagem 
da pessoa quando você estiver chegando nela pela primeira vez. É a pior 
forma de causar impressão. Deixa a pessoa irritada e provavelmente ela 
vai te dar um fora.

Uma tatuagem poderia ser considerada afrodisíaca?
Há uma coisa muito primitiva, ancestral, no ato de se tatuar. O toque do 
corpo, a pele se abrindo, você se dando e confiando no tatuador... Não é 
uma questão de dor, embora muita gente goste disso. Mas tem a ver com 
estar mudando seu corpo de um jeito que te fará se sentir mais atraente 
e sexy. E quando a tatuagem é bonita isso pode ser muuuuito sexy...

Você vem ao Brasil? O que conhece da tatuagem feita no Brasil?
Adoraria! Minha família já esteve aí e adorou! Conheço alguns tatuadores 
brasileiros que vivem fora do país, como Ed Perdomo of Brazil, que é 
um dos mais conhecidos pelo seu estilo new school. É uma coisa 
muito vibrante e bem colorida. Tem também o Laszlo Kis em São Paulo 
fazendo tattoos tribais, assim como João Paulo Rodrigues. Muitos são 
especialistas num estilo, enquanto outros variam. Mas sei que ainda não 
existe um estilo genuinamente brasileiro. E são muitos os caras bons para 
falar o nome de todos. 

Marisa Kakoulas
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Como diz o prefácio deste livro, falar de 
um encontro entre um judeu, um persa e um árabe 
parece o começo de uma piada ruim, ou no mínimo 
preconceituosa para qualquer um dos lados. Mas 
foi isso mesmo: um desenhista árabe, um escritor 
persa e um editor judeu conseguiram superar 
suas históricas divergências historico-culturais 
para produzir uma das mais contundentes HQs 
do momento. Misturando fatos a ficção, criou-
se uma trama convincente e comovente, mas 

sem condescendências. Toda a ação se concentra 
na busca de uma família pelo filho adolescente 
que simplesmente aparece do mapa durante 
as manifestações políticas contra o governo de 
Ahmadinejad, em 2009. Zahra é sua mãe, e a visão 
do paraíso, bem, isso é o que você vai descobrir.

O Paraíso de Zahra
Amir & Khalil
270 pág. – Barba Negra/LeYa 

Próxima estação: paraíso perdido
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A literatura carioca e o grotesco 
sempre tiveram “boas relações”, como se 
pode ver nas obras de João do Rio e até de 
Machado de Assis. Natural que o reduto do 
melhor quadrinho produzido atualmente no 
Brasil lance mão do gênero, agora como uma 
metáfora da decadência da cidade. Yuri, de 
Daniel Og, usa o carnaval como momento da 
ressurreição do publicitário zé ruela que dá 
nome ao livro. Yuri encontra um gay ladrão 
de carros, cujo objetivo é ter dinheiro para 
engordar e desbancar o rei momo de sua 

escola de samba. Os dois se juntam e tentam 
tirar vantagem da situação, assim como todo 
mundo à sua volta, da própria mãe ao padre. 
O novo “Messias” bagunça o carnaval fazendo 
milagres vagabundos, como tirar o braço de 
seu corpo putrefato e colocá-lo de volta. Tudo 
muito insano, hilário e consistente nessa obra 
de estreia bem talhada de Daniel Og.

Yuri
Daniel Og
272 pág. – Conrad

Insano, demasiado insano

Fabiane Bento é uma pacata cidadã 
portoalegrense, jornalista e ilustradora, com 
um jeito delicado de falar e de ser. Mas algo 
misterioso aconteceu em algum momento de 
sua vida e, aos poucos, uma nova identidade 
foi se apoderando de sua mente, de seu corpo. 
Nessa “terra de Marlboro”, que é o ambiente 
de quadrinhos nacional, ficou conhecida por 
Chiqs, ou Chiquinha, uma ótima e heróica 
autora de quadrinhos, o que no Brasil se 
trata de uma “doença” rara, que acometeu 
pouquíssimas mulheres, como Ciça, Thaís dos 
Anjos e ela própria. Já premiada em um salão 
de humor, contribuiu para várias revistas, 
inclusive masculinas, com Asdrúbal, um cavalo 
que era ator pornô. Mas só agora estreia com 
livro próprio, contando as aventuras de seu alter-
ego de baixa autoestima, a Elefoa Cor-de-rosa. 
A personagem tem as mesmas inseguranças de 
uma garota moderna: problemas com o peso, a 
necessidade de provar que não é só um corpinho 
bonito, mas que também pensa, ser delicada e 
ao mesmo tempo durona para enfrentar a vida 
sozinha se for preciso. Chiquinha ou Fabiane – as 

duas são adoráveis – consegue jogar tudo isso 
no papel e ainda fazer graça. Se alguém por aí 
dizia que mulher não conseguia fazer humor, 
Chiquinha está aí para mostrar que isso é possível. 

Uma Patada com Carinho
Chiquinha
128 pág. – Barba Negra/LeYa

Dr. Fabiane & Mrs. Chiquinha
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Há pouco mais de 
um ano, Os Beats, excelente 
obra de Harvey Peker, sobre 
as origens da cultura beatnik 
foi lançada no Brasil. Agora, 
o artista plástico e ilustrador 
João Pinheiro se debruça sobre 
a trajetória de Jack Kerouac, 
um dos maiores, senão o 
maior entre eles, e autor do 
clássico On the Road (ou Pé 
na Estrada). O livro mostra o 
estilo de vida de Kerouac, que 
não diferia em nada das suas 
personagens, muitas delas 
inspiradas também em amigos. 
Infância, viagens, amizades, 
amores e perrengues são descritos com simplicidade de forma. Isso faz 
com que sua leitura tenha a dinâmica do retratado. Tudo passa muito 
rápido e com intensidade. Nada mais beat.

Kerouac
João Pinheiro
112 pág – Devir

O Rei dos Beats
Um dos mais inventivos autores da nova safra de quadrinistas 

brasileiros, em especial do Rio de Janeiro, onde a nata se concentra – 
e que inclui aí muita gente de outros estados – André Dahmer, que foi 
catapultado da internet para o papel com o sucesso de suas tirinhas 
Os Malvados, reaparece com outra de suas criações, o Rei Emir Saad. 
Pode-se dizer que seu sadismo é um pouco inspirado do clássico 
O Reizinho, de Otto Soglow. Só que vai mais a fundo no cinismo. 
Compulsivo leitor de Nietzsche, Dahmer transcende a genialidade 
louca do filósofo alemão para sua obra de um modo geral. Nesta, ele 
trabalha bem as contradições de seu déspota para fazer rir, mesmo que 
no fundo você gostaria 
mesmo é de matá-lo.

Rei Emir Saad, O Monstro 
de Zazarov
André Dahmer
96 pág. – Barba Negra/LeYa

A mecânica  
de um tirano

Jacques Tardi é um dos mais conceituados artistas de HQ da 
França, mas sua obra é praticamente desconhecida no Brasil. É dele uma 
das personagens mais famosas do quadrinho francês, Adèle Blanc-Sec, 
cujas histórias, ambientadas na belle époque, renderam nove albuns. Neste 
livro, porém, ele relembra as histórias contadas por seu avô e amigos que 
participaram da Primeira Guerra Mundial. Conhecida como guerra de 
trincheiras, foi um combate cruel, tendo deixado milhares de soldados 
inválidos – os métodos de extermínio em massa só viriam duas décadas mais 
tarde com Hitler e a bomba 
atômica americana. São 
histórias tocantes, contadas 
com profundidade pelo 
autor, o que lhe valeu dois 
troféus Eisner – o Oscar dos 
quadrinhos – em 2011. Um 
excelente lançamento que 
marca o início do selo Nemo, 
e que traz também edições 
luxuosas de Moebius (Arzach), 
Hugo Pratt (Corto Maltese – A 
Juventude) e a trilogia Nikopol, 
um clássico de Enki Bilal.

Era A Guerra de Trincheiras
Jacques Tardi
128 pág. – Editora Nemo 

A guerra mais dolorosa
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Por Edgard Reymann

Filha de pai cubano e mãe brasileira, cantora revelação em 2007, a 
talentosa (e bonita) Marina de la Riva lança o segundo disco, uma obra 
tão única que só alguém com uma história como a sua poderia produzir

A invenção de 

Marina 

uando dorival Caymmi Compôs marina, nos 
anos 40, marina de la riva não era nascida. Esta 
veio ao mundo cerca de três décadas depois, em 
1973. E como na música do mestre  baiano, ela veio 
morena e muito bonita com o que deus lhe deu. 
E com um grande talento musical forjado desde 
a infância em casa na idílica e escondida Baixa 
Grande da leopoldina, no interior do estado do rio 
de Janeiro. Filha de pai cubano com mãe mineira, e 
criada no meio da natureza, marina teve a sorte de 

estar numa família muito musical e teve contato tanto com o melhor do 
cancioneiro da terra paterna como o tupiniquim, além de um tanto longe 
dos modismos setentistas. Quando se fala de referências, marina não cita 
por exemplo, Beatles, Caetano velloso ou Elis regina. não que não goste. 
ao contrário. Gosta, mas o que tinha à mão para colocar no toca-discos 
eram vinis de Tom Jobim, Ernesto lecuona, Chet Baker, peggy lee ou 
louis armstrong, além de óperas, a maioria trazidos por seu avô, que 
deixou Cuba após a revolução Castrista em 1959. Como os negócios não 
vingaram nos Estados unidos, ele se lembrou de que havia investido em 

terras brasileiras. Juntou o pouco que tinha e se mudou para o interior 
do rio de Janeiro, onde montou uma destilaria de cana. Foi nesse cenário 
que marina cresceu. no final da adolescência, marina ainda criou búfalos 
e pensou em estudar veterinária. mas aos 20 se casou e ela veio para são 
paulo. E aqui ficou. apesar de ter estudado direito, não advogou. a paixão 
pela música sempre falou mais alto, embora sempre achasse que viver 
dela não era bom negócio. Cantou jazz na noite paulistana com o grupo 
alta Fidelidade. nada aconteceu na carreira de marina até 2004, quando 
ela esteve em miami para a premiação do Grammy e assistiu a um 
pocket show de Bebo valdez. Foi catártico, e, a partir de então, a morena 
marina começou a dar forma a seu projeto pessoal. Três anos depois, 
veio o primeiro disco, homônimo. Foi aclamada como grande revelação 
feminina, com um disco marcado fortemente pelas influências familiares, 
com um repertório de canções cubanas e brasileiras. no entanto, cinco 
anos se passaram entre o primeiro e o segundo disco de estúdio. idílio, 
que acaba de ser lançado, representa uma evolução e amadurecimento 
artístico de marina de la riva, que combina a música cubana e a brasileira 
de forma harmônica mesmo mesclando grandes mestres do passado 
como luiz Gonzaga, Frank dominguez com artistas atuais como lulu 

de la Riva
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“PRa cantaR, é PReciso viveR. 
o teMPo da aRte não é o teMPo 
do MeRcado, dos negócios”

santos e amaury Gutierrez – e, de quebra, é capaz de colocar no playlist 
Estúpido Cupido, de neil sedaka. poucos podem isso sem o risco de 
passar vergonha. Como ela procura não viver economicamente da sua 
música, sua arte não sofre pressões de mercado e pode fazer tudo com 
tempo. Graças a isso, ela pode ser o que é e imprimir em sua arte uma 
característica única, pessoal e intransferível. s.a.X. entrevistou marina de 
la riva numa tarde quente e ensolarada, no idílico parque Burle marx, 
onde ela havia estado uma única vez para participar de um show com 
a presença de michael Fanti, que, na última hora a convidou a subir ao 
palco. ainda que, para que isso acontecesse, ela tivesse que passar quase 
uma hora dentro de um banheiro químico ensaiando a música. veja 
também as outras história que marina de la riva nos contou.

Seu disco novo soa como uma evolução do primeiro...
Graças a deus evoluí! (risos) acho o novo disco uma fotografia... Forma 
quase cinco anos entre o primeiro e este. pra cantar é preciso viver, o 
tempo da arte não é o tempo do mercado, dos negócios.

É isso que explica o fato de você ter um estilo tão próprio?
olha, enquanto buscava fora de mim, as coisas não aconteciam. Gostava 
de jazz, mas não era meu repertório. Quando olhei para dentro, veio tudo. 
E isso aconteceu em 2004, quando assisti ao pocket show do Bebo valdez. 
Quando ele subiu ao palco, não dei a mínima para aquele velhinho. mas 
foi só ele tocar o primeiro acorde para que as lágrimas me viessem. Chorei 
o show inteiro. E na volta, no avião, esbocei o meu projeto no papel. 

O que fez entre o primeiro e o segundo discos?
Fui a Cuba duas vezes, participei do Festival de Boleros de oro, em 2009, e ali 
gravei Cancion de las simples Cosas. Também fui a nova york, onde fiz um 
curso de fotografia, minha segunda paixão. Também comecei a procurar um 
novo repertório, mas queria estar cercada de músicos que entendessem as 
imagens que eu queria passar. Quando gravei a música em Cuba, eu “via” um 
violino nela. aí chamei um amigo que mora nos Estados unidos, o Ernesto 
villalobos. para o contra-baixo, chamei ninguém menos do que o Fabian 
Garcia Caturla, que é quem fez o baixo do chá-chá-chá, em 1953.
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Uma música em que fica bem clara a relação entre som e imagem no disco é 
Assum Preto, não?
Essa música teve uma coisa especial. Eu pensava nela e via fim de tarde 
no sertão, chão seco, terra craquelada. não queria acordes, pedi contra-
baixo com arco. Eles entraram nessa imagem e deram forma a ela. não 
tem nada em vão no meu disco.

Nem a influência de Ernesto Lecuona no piano...
Claro! o pepe Cisneros é um discípulo de lecuona! Ele foi o cara que 
aproximou a música erudita dos ritmos africanos.

Apesar do pai cubano, sua linhagem também tem russos.
É verdade. meu nome é marina alexandra, que era um nome muito comum 
na rússia. E tem o sobrenome averoff. imagina seu eu me chamasse 
alexandra averoff! seria lindo. mas gosto de marina por causa do “mar”. 

Fica difícil imaginar que uma família cubana, com ancestrais russos, tivesse 
fugido de Fidel Castro...
mas é claro! não se pode defender um regime que tolhe a liberdade de 
seus cidadãos e que tenha em sua história recente fatos indizíveis sobre 
direitos humanos! pertenço a uma família que decidiu que a liberdade 
era maior que o idealismo. o custo humano da revolução cubana, para a 
minha família, e para a de muitos lá, foi enorme.

Quando vai a Cuba é brasileira ou cubana?
Brasileira! É a minha vingança! (risos) minha avó materna dizia que gato 
que nasce em forno não é biscoito. Eu chego lá como biscoito, mas sou 
gata. (risos) Fui criada numa casa onde me ensinaram coisas de uma 
Cuba que não existe mais. Cuba não é camiseta. Cuba tem muito mais 
do que 50 anos. 

O que seu pai lhe ensinava sobre Cuba?
Ótima pergunta! Ele dizia que o que você é, é a única coisa que não se 
pode tirar. os cubanos têm uma coisa muito simpática até hoje, que é 
saber conversar. sentar nos “sillones” e acender um charuto.

Por sinal, tem um charuto cubano aqui. Quer fumar?
sabe que eu cheguei aqui e senti o cheiro do charuto e me perguntei se 
era você que estava fumando.

Era uma homenagem. Quer fumar?
não, mas, se você me der, agradeço. Quando era pequena gostava de 
cortar e acender os charutos do meu pai e do meu avô. 

Mas você fuma cigarro?
não. Tenho que cuidar da minha voz.

“Minha avó MateRna dizia que 
gato que nasce eM FoRno não 
é biscoito. eu chego eM cuba 
coMo biscoito, Mas sou gata”
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Vamos tirar uma foto?
vamos, mas não com ele perto da boca. senão, podem achar que estou 
fazendo apologia ao fumo!

Mas charuto é bem diferente de cigarro, não?
meu pai também falava isso, que charuto é orgânico e não faz tanto mal. (risos)

Quer fumar agora?
não, vou fumar lá em casa. 

Ainda se incomoda com o fato de ser bonita?
não, claro! (risos) E nunca tive insegurança em relação ao meu talento, 
que considero superior à minha estética. o que me incomodava era o fato 
de as pessoas reforçarem a minha beleza. até quando queriam criticar, 
falavam “bem, bonita ela é” (risos) me irrita diminuir a mulher a um 
objeto de desejo apenas. 

Você tem pai cubano, mãe brasileira e nasceu no Rio de Janeiro. Mas parece ser 
um tanto fleumática para quem tem esse DNA...
(risos) acho que isso vem um pouco da minha avó materna. sou mais 
discreta mesmo. 

E como é viver em São Paulo, para quem morava em meio à natureza?
olha, saí cedo de lá, me casei e vim morar em são paulo. Casei e vim, me 
separei e continuei aqui. Gosto da efervescência da cidade. nem sempre 

a qualidade de vida é boa, porque tem trânsito, violência, mas é um bom 
lugar para se trabalhar. não tenho vontade de sair daqui. 

Está solteira?
(risos) olha, não gosto de falar da minha vida pessoal... mas tenho um 
filhão de 15 anos.

E como é seu dia-a-dia?
acordo cedo, vou para a faculdade, volto às onze e meia e começo a 
ensaiar. Às cinco, vou malhar. volto para casa e durmo.

Você mesma gere o business artístico?
sim. Tenho um selo. sou da geração que encontrou uma realidade 
muito diferente da que existia até os anos 90. Tenho que cuidar de 
tudo, mas agora tenho duas empresárias e uma assessora de imprensa. 

“quando queRiaM cRiticaR, 
FalavaM ‘beM, bonita ela é’. 
Me iRRita diMinuiR a MulheR a 
uM objeto de desejo aPenas”
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Uma música em que fica bem clara a relação entre som e imagem no disco é 
Assum Preto, não?
Essa música teve uma coisa especial. Eu pensava nela e via fim de tarde 
no sertão, chão seco, terra craquelada. não queria acordes, pedi contra-
baixo com arco. Eles entraram nessa imagem e deram forma a ela. não 
tem nada em vão no meu disco.

Nem a influência de Ernesto Lecuona no piano...
Claro! o pepe Cisneros é um discípulo de lecuona! Ele foi o cara que 
aproximou a música erudita dos ritmos africanos.

Apesar do pai cubano, sua linhagem também tem russos.
É verdade. meu nome é marina alexandra, que era um nome muito comum 
na rússia. E tem o sobrenome averoff. imagina seu eu me chamasse 
alexandra averoff! seria lindo. mas gosto de marina por causa do “mar”. 

Fica difícil imaginar que uma família cubana, com ancestrais russos, tivesse 
fugido de Fidel Castro...
mas é claro! não se pode defender um regime que tolhe a liberdade de 
seus cidadãos e que tenha em sua história recente fatos indizíveis sobre 
direitos humanos! pertenço a uma família que decidiu que a liberdade 
era maior que o idealismo. o custo humano da revolução cubana, para a 
minha família, e para a de muitos lá, foi enorme.

Quando vai a Cuba é brasileira ou cubana?
Brasileira! É a minha vingança! (risos) minha avó materna dizia que gato 
que nasce em forno não é biscoito. Eu chego lá como biscoito, mas sou 
gata. (risos) Fui criada numa casa onde me ensinaram coisas de uma 
Cuba que não existe mais. Cuba não é camiseta. Cuba tem muito mais 
do que 50 anos. 

O que seu pai lhe ensinava sobre Cuba?
Ótima pergunta! Ele dizia que o que você é, é a única coisa que não se 
pode tirar. os cubanos têm uma coisa muito simpática até hoje, que é 
saber conversar. sentar nos “sillones” e acender um charuto.

Por sinal, tem um charuto cubano aqui. Quer fumar?
sabe que eu cheguei aqui e senti o cheiro do charuto e me perguntei se 
era você que estava fumando.

Era uma homenagem. Quer fumar?
não, mas, se você me der, agradeço. Quando era pequena gostava de 
cortar e acender os charutos do meu pai e do meu avô. 

Mas você fuma cigarro?
não. Tenho que cuidar da minha voz.

“Minha avó MateRna dizia que 
gato que nasce eM FoRno não 
é biscoito. eu chego eM cuba 
coMo biscoito, Mas sou gata”
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Tenho até aplicativo para celular! sou de uma geração em que as coisas 
se tornaram mais difíceis para o músico, mas acho que vale a pena. 
Tenho total liberdade de movimento.

Apesar de não ter apoiado sua vida na música, você trabalha desde cedo. Como 
foi criar búfalos aos 17 anos?
Foi uma ótima experiência, que me fez até pensar em ser veterinária ou 
agrônoma. Quando era pequena, ouvia do mau pai “oye, quien no trabaja 
aqui no come”. Foi ótimo. isso me fez pensar no trabalho como liberdade. 

E onde foi seu primeiro emprego?
na destilaria de álcool do meu avô. infelizmente não temos mais a destilaria.

Há uma história curiosa sua, ainda durante a adolescência, que foi seu encontro 
com Frank Sinatra. Pode relembrar essa passagem?
Claro! (risos) Eu era adolescente e o sinatra veio fazer um show em 
são paulo. o engraçado é que pedi o ingresso de presente para o meu 
avô e ele me deu! vim com a secretária dele e fiquei sentada bem perto 
do palco. o show foi no maksoud plaza (no 150 night Club) e o teatro 
era muito pequeno. peguei uma orquídea que ornamentava as mesas. 
o Frank sinatra viu e me chamou no palco. Entreguei a flor a ele e saí 
correndo. depois ele me chamou de novo, me deu um beijo e um lenço. 
aí não lembro de mais nada. (risos) 

Idílio
Marina de la Riva
Universal Music

Só podia ter se tornado cantora. Recebe a benção do “papa”!
ninguém foge de sua natureza. sabe que, em 2008, o filho dele (Frank 
sinatra Jr.) veio fazer um show no Brasil e me convidaram para ir. 
Chegando lá, fui no camarim e contei essa história a ele. a impressão que 
tive foi que ele me achou uma louca. mais tarde, ele veio até mim e disse: 
“acho que você vai gostar do que eu tenho pra te dar”. Era mais um lenço 
do pai. agora tenho dois! 
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Fotos e beleza André Nicolau
Direção e edição de moda Ronaldo Gomes

Look My 
Hair

Rio de Janeiro, praia, sol e uma das 
luzes mais lindas do planeta para fotografar.

Ao convidar Giovanna Ewbank para 
este ensaio, não pensávamos que seria 
tão gostoso passar o dia em Santa Teresa, 
locação escolhida pelo diretor de arte 
Alexandre Dornellas, devido a beleza dos 
casarões e as ruas de pedra que dão um 
charme europeu à cidade do samba.

Giovanna – que está em cartaz com 
a comédia romântica O Grande Amor de 
Minha Vida (de Guel Arraes e João Falcão)  
no Teatro dos Quatro, na Gávea/RJ – 
chega linda para o ensaio com o fotógrafo 
André Nicolau.

Muito disposta e divertida, conversa 
alegremente com toda a equipe, olha o 
local e começa a posar. A atriz revela uma 
personalidade formidável para interpretar, 
deixando-se levar pelo clima da equipe e 
pela direção do stylist Ronaldo Gomes, 
que dirige todas as poses e adora as dicas 
e movimentos de Giovanna. Um pratinho 
light para a atriz suportar o calor e a correria 
entre um set e outro, e pronto, este é o 
resultado do ensaio que traz personalidade, 
mistério, beleza e Santa Teresa.

Viva o charme do Rio!

moda
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A 
gora, fala sério. Você acha que os 
seus alunos de filosofia vão lhe acatar do 
mesmo modo depois de encontrar aquela 
sua foto embaraçosa no facebook? 
o que dizer de uma cultura em que 
um comediante popular tem mais 
credibilidade jornalística do que qualquer 
âncora do telejornal? e porque aquele 
âncora de telejornal é arroz de festa nos 
talk shows dos comediantes noturnos? 
afinal, quem está falando sério?

se, do Brasil, você coçou a 
cabeça quando assistiu o elenco inicial dos candidatos republicanos 
à presidência e associou os debates políticos a um circo, você tem 
companhia ilustre. Todas essas dúvidas preocupam o polemista nova-
iorquino lee siegel e ele escreveu um livro que, embora não seja do 
gênero de autoajuda, dá uma mãozinha para identificar o desconforto 
que adultos como ele sentem diante da bobeira epidêmica. Não, ele 
não é um casmurro mal humorado, pelo contrário, é um conversador 
dos mais divertidos. em seu are You serious? how to Be True and 
get real in The age of silly (Você fala sério? como ser Verdadeiro e 
cair na real na idade da Bobagem), que deve ser lançado em junho 

Precisamos reaprender a falar sério, diz um ensaísta americano

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

Antídoto 

no Brasil, siegel começa por voltar à londres vitoriana, um ponto de 
referência na seriedade cultural moderna. Neste cenário, o sisudo poeta 
e crítico literário Matthew arnold pregava que a perda de importância 
da religião organizada devia dar lugar a “alta seriedade” cultural. a alma 
do homem moderno, ele acreditava, era esta nova seriedade.

agora, avance o seu player para oprah Winfrey, tão influente 
hoje como arnold era em seu tempo. oprah é, para siegel, um híbrido de 
seriedade e bobagem: “ela justapõe questões sérias com bobagens com 
uma velocidade aterradora.” Num momento endossou Barack obama 
para presidente, em outro, vimos Tom cruise pulando como um maníaco 
no seu sofá. “ela criou esta síntese como Picasso,” diz siegel, “um quadro 
cubista das qualidades da vida americana.”

Para a 
Bobagem
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e o que dizer dos candidatos a enfrentar Barack obama nas 
urnas? “esta gente é mais parecida com os dadaístas europeus!”, 
compara o autor. “é um elenco escandaloso. Não são inteligentes, 
articulados ou educados. eles agem como palhaços por aí, é tudo 
teatral.” siegel reserva uma dose menor de crítica ao Presidente. em seu 
lendário discurso de posse, obama disse aos americanos que era hora 
de “deixar de lado as coisas infantis”. foi instantaneamente escorraçado 
pela direita. o problema, acredita siegel, é que o esforço para se declarar 
sério, uma constante no comportamento de obama, está longe de 
garantir resultados. ele aponta um traço essencial da bobeira americana, 
a performance da seriedade, que está em franca exibição, por exemplo, 
nos talk shows políticos, onde o extremismo de terno e gravata se faz 
passar por discurso sério.

Numa das mais saborosas passagens de “Você fala sério?”, 
siegel oferece uma história recente do racha na seriedade americana. ele 
acha que excessos da contracultura radical, nos anos 70, inspiraram uma 
reação que colocou a seriedade à porta dos conservadores. e compara 
a seriedade deles como um “unguento”. algo que você passava, uma 
pomada que o colocava em companhia de “gente séria.” 

Oprah é, para Siegel, um híbrido de 
seriedade e bobagem: “Ela justapõe 
questões sérias com bobagens com uma 
velocidade aterradora.”

Mas, é claro, qualquer um de nós, pode distinguir o que é sério 
na nossa vida pessoal. sabemos ser pais, amigos ou profissionais sérios 
e não precisamos de testes. o que os conservadores fizeram foi matar a 
seriedade como estilo da vida pública. Para a esquerda a palavra “sério” 
definia reacionário.

uma herança contemporânea desta divisão, para siegel, é o 
“whateverism”, o qualquercoisismo, que ele atribui, em parte, à busca 
fracassada de sobriedade por causa do 11 de setembro. o qualquercoisismo 
é a reação niilista à opressão da nossa rotina, em que forças econômicas 
e institucionais neutralizam os mais simples esforços de controlar nosso 
destino, nossas decisões de trabalho, saúde ou educação. Derrotados, 
suspiramos, “qualquer coisa” e nos contentamos a viver no curto prazo. 

a emergência da ironia extrema como moeda corrente da 
realidade – veja o sucesso dos falsos âncoras Jon stewart e stephen 
colbert – é uma forte cortina de fumaça na distinção entre a bobeira e a 
seriedade. ela promoveu a aceitação do puro sarcasmo, acredita o autor. 

e quem seria o símbolo da seriedade na era da bobeira? lee 
siegel elege o piloto chesley “sully” sullenberger . aquele do Milagre 
no hudson. há três anos, o piloto da us airways pousou suavemente 
um jato com 155 pessoas nas águas geladas do rio hudson, entre 
Manhattan e Nova Jersey. os motores do avião tinham entrado em 
pane, atingidos por pássaros. os americanos se maravilharam com a 
perícia e a calma de sullenberger e em seguida, com sua modéstia. 
ele foi saudado como um herói. Mas, para siegel, ele fez tudo que um 
piloto da aviação comercial tinha sido treinado para fazer. em outras 
palavras, se comportou como um homem sério. 

Fo
to

 Je
m

al
 Co

un
te

ss

Fo
to

 Lú
cia

 G
ui

m
ar

ãe
s

72

internacional

Oprah Winfrey

Lee Siegel

58-60 - lucia.indd   72 14/03/2012   23:13:45







modabeleza GRoomINGdesIGN

Por Ney Ayres

A inspiração do arquiteto e designer Guilherme Torres veio 
ao deparar-se com um sofá que seria descartado da casa de seu 
amigo e produtor musical Pil Marques. Ele então decidiu levar o 
móvel para seu atelier e estudá-lo. Muitos recortes depois, somados 
a referências de assentos e costuras de automóveis dos anos 50, 
nasceu a poltrona Pil, com linhas nostálgicas e ao mesmo tempo 
com grande dose de modernidade. Disponível em couro bicolor, com 
20 opções de cores, nas medidas 85x85x75cm. 

A poltrona Pil
Poltrona Pil 
A partir de R$ 12.000,00
DBOX
Alameda Lorena, 1974
São Paulo / SP
(11) 2533 9999
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A alemã Ritzenhoff, referência em design de taças de 
cerveja e champagne, está de volta ao país. As taças coloridas e 
muito divertidas são fruto de uma parceria muito bem sucedida 
entre a empresa alemã e famosos designers, convidados para 
ilustrar os produtos dessa linha. Arquitetos, designers, ilustradores, 
desenhistas, publicitários, decoradores, designers de interiores, 
cenógrafos, escultores e diversos outros profissionais e artistas 
com destaque nas mais diversas áreas visuais. Estará disponível no 
Brasil uma linha bem completa, com copos, canecas, taças (vinho 
e champagne), copinhos de água e café, cálices, cinzeiros, 
porcelanas, como os charmosos cofrinhos em formato 
de porquinho, entre muito outros produtos igualmente 
criativos. Essa variedade de ideias e formas é o grande 
diferencial da linha decorada da Ritzenhoff.
Ritzenhoff (no Brasil)
Preço sob consulta
(11) 4649 2229
www.ritzenhoffbrasil.com.br

Pela primeira vez o estilista alemão 
Karl Lagerfeld assina uma linha para casa. A 
marca sueca Orrefors traz um novo visual à 
sua centenária expertise, lançando a linha de 

Essencialmente 
brasileiro

A Tania Bulhões Home traz uma nova coleção 
de tableware, Jardim Botânico Pássaros do Brasil. Criada 
e desenhada pela própria Tania Bulhões que é artista 
plástica, a coleção é inspirada na fauna e flora brasileira. 
Fabricada em Limonges, na França, o set de jantar 
Pássaros do Brasil é feito em porcelana e composto por 
4 pratos rasos, 4 pratos de sobremesa e 4 pratos fundos.
Tania Bulhões Home
R$ 2.300,00
SAC (11) 3063 5433

Design colorido alemão

cristais Orrefors by Karl Lagerfeld, inspirada 
no trabalho clean e funcional do designer. 
O set é composto por taças de champagne, 
água, vinho e licor, além de copos e vasos – 
todas as peças vem com um coaster gravado 
com o monograma KL, em referência ao 
nome do estilista. A linha de cristais Orrefors 
by Karl Lagerfeld estará disponível no Brasil a 
partir de novembro na St. James.
St. James
R$ 10.000,00 (vaso)
R$ 1.200,00 (par de copos)
R$ 1.200,00 (taça colorida)
(11) 2955 5344

Karl Lagerfeld
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A dinamarquesa Bang&Olufsen lança, em abril, o compacto e robusto 
BeoLit12. A novidade surpreende pelo design, inspirado nos rádios dos anos 40 
e também pela potência e tecnologia. O som portátil é quadrado, pequeno, leva 
uma alça de couro e possui um sistema que, quando acionado, reproduz som de 
iPods, iPads e iPhones. 
Preço sob consulta
Bang&Olufsen
Rua Bela Cintra, 2122 – São Paulo / SP 
(11) 3082 8277
B&O Play Iguatemi – São Paulo / SP
(11) 3819 5770
Bang&Olufsen Fashion Mall – Rio de Janeiro / RJ
(21) 2422 6079

Alta potência

Tecnologia e portabilidade
As câmeras Nikon 1 são as novidades da empresa para 

revolucionar o mercado. O novo sistema digital de imagem 
desses modelos foi desenvolvido especificamente para encontrar 
o equilíbrio final entre desempenho, simplicidade e portabilidade. 
Esses equipamentos são ideais para os consumidores que desejam 
fotografar com o máximo de tecnologia e simplicidade. O 
revolucionário sistema de lentes da Nikkor 1 é compacto e leve e 
capturam imagens com qualidade superior. O kit da câmera inclui 

a lente Nikkor 1 VR 10-30mm f/3.5-5.6 (equivalente a 27-81mm), 
para uma faixa otimizada de foco em lentes pequenas. 
Nikon 1 V1 com lente Nikkor VR 10-30mm f/3.5-5.6
Preço Sugerido: R$ 4.799,00
Nikon do Brasil
SAC 0800 88 64566
www.nikon.com.br

A LG e a PRADA unem trabalhos 
pela terceira vez para lançar o smartphone 
LG PRADA 3.0. As duas marcas globais dão 
o toque de elegância e funcionalidade 
inteligente ao novo modelo: seu display 
de 4,3 polegadas e 800 nits de brilho é um 
dos maiores e mais brilhantes do mundo, 
além do processador Dual-Core / Dual-
Channel de 1GHz e wi-fi dual-band que 
permite ao usuário navegar rapidamente 

na internet. Para complementar o novo 
lançamento, uma linha completa de 
acessórios PRADA estará disponível.
LG PRADA 3.0 
Preço sob consulta
LG Eletronics
SAC 4004 5400 (capitais e regiões 
metropolitanas) 
0800 707 5454 (demais localidades)

Design de peso
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Bólido no pulso
O Ferrari Paddock Chronograph tem caixa em aço inoxidável 

com diâmetro de 42 mm e revestimento PVD preto, vidro de safira 
temperado com revestimento antirreflexo e mostrador de fibra de 
carbono. Pulseira em couro na cor preta com costura contrastante em 
vermelho, o couro é o mesmo utilizado no acabamento dos carros da 
marca. Movimento de quartzo suíço. Resistente à água em até 10 ATM.
Ferrari Paddock Chronograph Carbon Fiber, Swiss Made
Preço sob consulta
Distribuidor oficial: Fenícia do Brasil
(11) 2361 9409

A alma do esporte
A nova coleção da Adidas by Stella McCartney é 

inspirada nos esportes ao ar livre. As cores predominantes são 
fortes e quentes e as peças são levíssimas e fáceis de carregar. 
Adidas by Stella McCartney
Preço sob consulta
Adidas Core Store
SAC 0800 55 6277

Conforto individual
A nova linha de óculos Squadra Avant-Garde é 

inspirada no automobilismo de competição combinando 
tecnologia e design elegante. Os modelos reúnem o conforto 
aerodinâmico adaptado a cada movimento do indivíduo, 
garantido pela especial liga de titânio flexível. As lentes 
oferecem maior proteção contra os raios solares UV-A, B e 
C, clareza de visão e controle de filtro de luminosidade. A 
estrutura dos modelos é firme e aderente ao rosto graças 
ao material inovador que confere durabilidade e resistência 
num design arrojado. 
TAG Heuer Squadra Avant-Garde
Preço sob consulta
Distribuidor oficial: Fenícia do Brasil
(11) 2361 9409
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Zig-Zag sunglasses
A italiana Missoni, notada e reconhecida pelo inconfundível zigue zague colorido, inspira 

uma nova linha eyewear. Grande parte do estilo pessoal é construído com os acessórios, e por 
isso a marca aposta nessa nova coleção. Este modelo possui lentes arredondadas, com cores em 
gradientes e proteção contra raios UV-A, B e C. Todo o estilo do design italiano pode ser visto nas 
criações mais elegantes de Missoni, arrematado com a estampa zigue zague, símbolo da marca.

Back to the future
Com o design de sua linha de óculos de sol 

inspirada nos anos 1980, Thierry Lasry, que dá nome 
à sua marca, transforma suas peças em clássicos. Os 
modelos são bem delineados e femininos num estilo 
futurista-vintage. Cada peça é feita à mão na França. 
O modelo da foto é o Sexxxy.
Thierry Lasry Sexxxy
R$ 902,00
Acaju do Brasil
SAC (11) 3262 4657

Da nova coleção Gucci SS2012, o modelo Gucci 
1970 shoulder bag tem o design retrô com um toque 
moderno. Feita em couro e adornos de metal dourado, 
possui 8 opções de cores. 

As peças estão disponíveis nas lojas Gucci do Brasil.
Gucci 
US$ 2.190
Shopping Cidade Jardim 
São Paulo / SP
(11) 3759 8090

Retrô moderno

Missoni (MM 50108)
Preço sugerido R$ 1.650,00
Distribuidor oficial 
Fenícia do Brasil
(11) 2361 9409
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Love diamonds
O colar feito em ouro rosa e branco 18k é cravejado de diamantes. 

O degradê das pedras acompanha as proporções do desenho da peça 
tornando-a mais detalhada e delicada.
Al Wahch
R$ 6.200,00
SAC (11) 3926 4616

Anos 90
A coleção Chandra da Bvlgari é composta por peças 

vintage dos anos 90. O bracelete da foto é uma porcelana 
texturizada, ouro esculpido e polido e pedra ônix.
Bvlgari
Preço sob consulta
Rua Haddock Lobo, 1626
São Paulo / SP
(11) 3081 8833

A pulseira Trinity Cartier é composta por três elos entrelaçados 
em três cores de ouro: amarelo, branco e rosa, adicionalmente laca e 
diamantes compõem o design. Peça simples e essencial.
Boutique Cartier
Preço sob consulta
Rua Haddock Lobo, 1553
São Paulo / SP
(11) 3081 0051

Trilogia Cartier
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Aroma floral
A nova fragrância da Givenchy Parfums traduz o 

intenso universo das flores em forma de bouquet. Sua essência 
floral agrega flores que imortalizam o símbolo de frescor e 
o toque suave do morango silvestre e da bergamota, que 
resultam numa fragrância floral frutada suave e sensual. 
Edição limitada.
Le Bouquet Absolu
R$ 119,00 (50 ml)
LVMH
SAC 0800 170 506

Precisão do olfato
A Mercedes-Benz, marca alemã de automóveis, está 

pronta para aguçar mais um sentido do homem: o olfato. 
A fragrância masculina assinada pelo perfumista Olivier 
Cresp, exala um tom amadeirado, marcante e moderno, 
cuidadosamente pensado para quem vive em alta velocidade. 
Dentre alguns elementos de sua essência, uma mistura de 
tangerina italiana, pimenta Bourbon e cedro Americano tornam 
o perfume refrescante.
Mercedes-Benz for Men
R$ 249,00 (75 ml)
Excellence Comercial
SAC 0800 16 3434
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A nova base Clinique Repairwear 
Laser Focus All-Smooth Makeup SPF 15 
alia tecnologia anti-idade à sua linha 
de maquiagem. A base leve e de textura 
líquida, contém ingredientes que ajudam 
a prevenir e amenizar rugas e linhas 
de expressão, melhorando a textura da 
epiderme. O resultado é a aparência de 

uma pele perfeita e bem cuidada. Serão 6 
cores disponíveis para contemplar todos 
os tons de pele. O produto estará a venda 
a partir de abril de 2012.
Clinique Repairwear Laser 
R$ 159,00
Clinique
SAC 0800 892 1694

Paleta Floral

Multifunções
A emulsão facial La Prairie Cellular Radiance Emulsion SPF 30 é 

um produto multifunções. Ele confere luminosidade à pele, proporciona 
brilho e repõe a hidratação, com alto grau de proteção solar SPF e 
múltiplos benefícios anti-idade. A sua composição, cristais de quartzo, 
ouro coloidal, extrato de hera prateada e peptídeo dourado, reacendem 
e melhoram de imediato as propriedades refletoras de pele, tanto quanto 
sua elasticidade, diminuindo as rugas.
The art Of Beauty La Praire
R$ 1.520,00
Alameda Lorena, 1386
São Paulo / SP
SAC (11) 3082 0820

A coleção de maquiagem Garden Party é 
inspirada nas flores dos jardins e estampas utilizadas 
nos desfiles de alta costura de Christian Dior. A 
sombra com cinco tons apresenta delicadas rosas em 
cores sedutoras que combinam entre si. Existem duas 
opções de paletas: Garden Pastels, com tons de rosa e 
verde, passando pelo amarelo e, a Garden Roses, uma 
proposta entre tons de rose, lilás, roxo e prata.
Couleurs Garden Edition
R$ 250,00
Dior
SAC 0800 170 506

Base Anti-idade 

SAX_Shop23.indd   88 14/03/2012   18:25:45





ícones

88-93 Icones_Gucci_FINAL.indd   90 15/03/2012   01:24:59



ícones

88-93 Icones_Gucci_FINAL.indd   90 15/03/2012   01:24:59

Gucci
Império Moderno do Luxo
Genuinamente italiana, a Gucci evoluiu de uma pequena oficina 
especializada em artigos de couro a líder global na fabricação  
e comercialização de artigos de luxo
Por Cacá Fernandes e Francine Aristmunho

L 
uxo e prestígio são legados que a gucci carrega 
desde o início. apesar de um começo modesto, seu 
fundador guccio gucci sempre se preocupou em produzir 
peças sofisticadas para agradar seu público-alvo, a alta 
sociedade. seus princípios empreendedores e visionários, 
aliados ao exclusivo design, conquistaram um público 
cosmopolita e internacional. assim, a gucci despontou 
mundialmente como marca sinônimo do luxo moderno. 

essa história de sucesso teve início em 1921 quando guccio 
gucci abriu, em Florença na itália, uma oficina especializada em 
artigos de couro. sua linha de produtos foi resultado de experiências 
em trabalhos realizados em londres, atuando como ascensorista e, 
posteriormente, maître do Hotel savoy. durante esses anos de trabalho, 
ele teve a oportunidade de absorver o gosto refinado e a estética inglesa 
dos hóspedes do hotel, membros da nobreza e das classes mais altas. 

as criações do jovem designer ganharam destaque imediato 
devido à tamanha sofisticação e inovação incorporadas à habilidade do 
designer. sua grife fez tamanho sucesso e alcançou certa independência 
a ponto de expandir sua oficina e começar a utilizar exclusivamente 
recursos próprios para a confecção de bolsas, malas, luvas, calçados 
e cintos. Novos produtos eram totalmente vendidos logo que lançados 
e assim, tornaram-se ícones, atraindo novos devotos. Famílias 
tradicionais da toscana e a nobreza próxima logo reconheceram a 
excelência do trabalho e a originalidade dos produtos e, em pouco 
tempo, a grife tornou-se referência para o público mais exigente. 

com o sucesso da marca e uma clientela famosa, a gucci abre 
sua primeira loja em roma, em 1938, no requintado endereço da Via 
dei condotti. No ano seguinte, os filhos de guccio, aldo, Vasco, ugo e 
rodolfo ingressam nos negócios do pai, recebendo uma participação 
minoritária, conservando guccio no controle da marca até sua morte, 
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em 1953. dois anos antes do seu falecimento, a segunda loja é 
aberta em Milão, na Via Montenapoleone e, dois anos à frente, ela 
estreia nos estados unidos, como uma das primeiras marcas italianas 
a abrir loja em Nova York. pouco tempo depois, foram inauguradas 
lojas em londres, palm Beach, paris e Beverly Hills, consolidando a 
internacionalização da marca gucci.

a capacidade de criar peças icônicas elevou a marca ao posto 
de favorita dos entendidos. um dos primeiros ícones da grife foi a 
bolsa ‘Bamboo Bag’, com o design inspirado na lateral de uma sela 
e a alça feita de bambu manipulado e colorido por aquecimento. tão 
logo lançada, a bolsa tornou-se acessório preferido de personalidades 
da época, como as super stars grace Kelly e elizabeth taylor. a bolsa 
conhecida como ‘Bouvier’ recebeu esse nome em homenagem à sua 
grande admiradora Jacqueline Kennedy onassis, e até hoje é um dos 
acessórios mais vendidos da marca. ainda na mesma época, outros 
ícones foram lançados; o mocassim com detalhe de freio de cavalo em 
metal, a bolsa ‘Hobo’ num estilo unissex, o duplo ‘g’ entrelaçado e a 
famosa assinatura verde e vermelha são eternas referências da marca. 

A inovadora 
inclusão da Gucci 
no mundo digital: 
shoppable videos

com a nova era digital, marcar presença online parece 
ser obrigatório. status um tanto quanto ambíguo quando 
pensamos na essência do que representam as marcas de luxo. 
Muitos logo vão associar ‘pagar caro’ à condição que torna os 
produtos exclusivos, correto? para tom Ford, “a democratização 
do luxo, promovido pelos conglomerados das marcas de luxo, é 
sem dúvida a maior força por trás da vulgarização das marcas 
exclusivas”, ele afirma – e o mundo digital contribui para esse 
movimento, disseminando rápido e facilmente as informações 
que antes só aqueles que iam até a loja conheciam. 

apesar desta percepção, a gucci se preocupa em se manter 
atualizada dentro do mundo digital – e o faz com excelência e 
inovação. a marca italiana apresentou no mês de fevereiro o 
segundo shoppable video – a tecnologia permite ao espectador 
comprar peças usadas pelos modelos, dentro do contexto do vídeo 
– liderando as marcas que utilizam esse tipo de campanha online. 
desde o primeiro vídeo, que apresenta a coleção de inverno 2012, 
o icônico ‘g’ duplo flutua na tela para alertar os espectadores 
quais itens estão disponíveis para venda online. uma vez clicando 
sobre o alerta, uma página abre em nova janela permitindo que o 
consumidor entre na loja online – e efetue a compra. até agora, 
a gucci disponibilizou para compra apenas 12 ítens em ambos os 
vídeos de aproximadamente 1 minuto e meio, sendo que eles estão 
disponíveis em 7 idiomas para 20 países, incluindo o Brasil. para 
assistir ao vídeo, basta acessar o site da marca (www.gucci.com).
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2011 foi um ano cheio de eventos para gucci, que celebrou 
o aniversário de 90 anos com a abertura do gucci Museo. idealizado 
pela diretora criativa da marca Frida giannini, o museu é um espaço 
vivo que incorpora a filosofia “Forever Now” da casa. criado para ser 
um ponto de encontro para os visitantes, conta com uma loja, uma 
livraria, um café e uma charmosa loja de presentes – a exposição 
do acervo gucci se torna assim permanente e culturalmente 
significante para a história da marca. o museu está localizado no 
histórico pallazo della Mercanzia, na piazza signoria de Florença, 
símbolo das artes e artesanato florentino. 

patrizio di Marco, presidente e ceo da gucci declara: 
“o gucci Museo é também uma homenagem à nossa cidade 
natal. Mesmo que a gucci seja uma empresa internacional, nós 
continuamos a ser uma história de sucesso em Florença. devemos 
muito do nosso sucesso às suas tradições, habilidades e às inovações 
de seus artesãos locais, que orgulhosamente representam os 
valores da etiqueta Made in italy”. 

em 1.715 metros quadrados, o prédio de 3 andares é dividido 
em espaços temáticos diferentes, inspirados em símbolos icônicos e 
motivos da marca. os displays públicos estão distribuídos nos três 
andares enquanto nos porões particulares, os cofres contêm uma 
extensa coleção ready-to-wear, acessórios, objetos, documentos e 
fotografias, tudo isso coletado e catalogado ao longo dos anos para 
documentar a rica história da marca.

Gucci Museo
Piazza Della Signoria - Firenze/Itália
(39) 055 759233027

Gucci Museo
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por vários anos, a gucci explorou o tema equestre em suas aplicações 
e combinações, no entanto, outros temas como o tênis e o golfe foram 
sendo introduzidos – adicionados ao tema central, equestre – para 
enriquecer o repertório da marca. 

entre as décadas de 1970 e 1980 houve uma reorganização da 
empresa e outra expansão: a abertura de uma nova fábrica em casellina, 
próximo à Florença, permitiu que o antigo atelier na Via delle caldaie 
fosse transformado em um showroom; pesquisas sobre novos materiais 
e processos de trabalho resultaram na diversificação dos produtos e, 
em paralelo à nova organização da gucci, a expansão no exterior 
continuou: novas lojas foram abertas em chicago, tóquio e Hong Kong, 
conquistando mais seguidores. 

A bolsA ‘bouvier’ recebeu  
esse nome em homenAGem  
à suA GrAnde AdmirAdorA 
JAcqueline Kennedy onAssis

Jacqueline Kennedy onassis
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A Nova Era Gucci

os anos 1980 e 1990 foram marcantes na história da 
empresa. tom Ford, diretor de criação a partir de 1994, comanda o 
renascimento de uma gucci atual iniciando uma nova era de estilo. 
o design revolucionário fazia uma moda que combinava tradição 
e inovação, luxo e modernidade – suas peças eram cobiçadas por 
consumidores em todo o mundo, agregando à marca o status de 
reconhecimento global e clientela de alto poder aquisitivo. peças 
tradicionais foram relançadas, com um toque moderno; campanhas 
publicitárias temáticas foram desenvolvidas e a arquitetura e 
decoração das lojas eram estudadas e estrategicamente planejadas. 
Novos rostos representavam o estilo da gucci, Madonna e tina 
turner, ícones sensuais e provocativos da época.

a aliança estratégica com a pinault-printemps-redoute, ou 
simplesmente ppr, permitiu mais uma vez a expansão dos negócios, 
só que desta vez, o então grupo gucci se consolidou como um dos 
conglomerados líderes na indústria de produtos de luxo, possuindo 
em seu portfólio ‘luxuoso’ outras marcas como Yves saint laurent, 
Ysl Beauté, Bottega Veneta, alexander Mcqueen, Balenciaga, stella 
Mccartney, sergio rossi, Boucheron e Bedat – que até hoje fazem 
parte do grupo.

em 2004, os contratos de domenico de sole e tom Ford 
venceram, ambos deixaram a empresa e, atualmente, quem ocupa a 
posição de ceo da divisão gucci é Mark lee e a direção de criação 
ficou por conta de Frida giannini – que carrega na bagagem o curso 
de Fashion design na Fashion academy de roma e o trabalho de 
designer na Fendi, também italiana. 

sob o comando de lee e a direção criativa de giannini, a gucci 
remontou o passado resgatando seus princípios mais autênticos. 
apesar desse resgate, os ícones de outrora foram relançados com 
uma nova cara mas manteve sua essência ganhando nova vida – 
sapatos, bolsas e relógios tornaram-se best sellers instantâneos. 
Novos ícones também foram criados. a linha ‘la pelle guccissima’ 
– um couro com a assinatura duplo ‘g’ foi a nova aposta da marca – 
uma linha tradicional que expressava sua arte, qualidade impecável e 
o toque exclusivo da gucci. 

atualmente, a gucci – a divisão gucci – é parte do grupo 
gucci e importante esteio financeiro da holding. as vendas das 
coleções prêt-à-porter bem como da sua diversidade de acessórios 
e artigos representam importante parte da receita total que o grupo 
arrecada por mais de 200 lojas ao redor do mundo, incluindo são 
paulo e Brasília.

Por vários Anos, A Gucci 
exPlorou o temA equestre,  
no entAnto, outros temAs como 
o tênis e o Golfe forAm sendo 
introduzidos Ao rePertório

vanessa redgrave
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a gucci inaugurou, no final de fevereiro, a terceira loja 
no Brasil no shopping cidade Jardim – depois do iguatemi são 
paulo e iguatemi Brasília. o novo espaço da Maison, com amplos 
500 metros quadrados, foi montado com conceito arquitetônico 
desenvolvido pela diretora criativa da gucci, Frida giannini. a 
terceira flagship no país terá todas as linhas completas: feminina, 
masculina, infantil e acessórios. 

em comemoração a abertura da nova loja, foi desenvolvida 
uma coleção cápsula exclusiva para o Brasil com o tema ‘pantanal’. 
a estampa da coleção exclusiva coloca em evidência as paisagens e 
florestas típicas da região. as peças do exclusivo tema serão vendidas 
somente na nova loja, apenas nos primeiros meses de funcionamento.

Shopping Cidade Jardim – São Paulo
Av. Magalhães de Castro, 12.000
Piso térreo
(11) 3759 8090
www.gucci.com

Gucci abre a terceira loja no Brasil

bolsa Gucci 
Pantanal
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B
uscar conforto, segurança e performance em um 
utilitário é chover no molhado. todos eles oferecem isso de sobra, 
inclusive luxo, requinte e design arrojado. o novo audi Q3, um 
marco da montadora no segmento utilitário compacto premium, 

propõe uma interação maior entre motorista e carro. navegabilidade, 
interatividade e conectividade são conceitos muito mais comuns na 
linguagem do “computês” e certamente virão à mente quando você entrar 
nesse carro. não que seja um carro que só os nerds conseguirão decifrar. 
não, você pode simplesmente definir um estilo de dirigir e nunca mais ligar 
para a infinidade de possibilidades que ele oferece, mas há muito com que 
se “divertir” quando se toma um carro desses nas mãos. 

para começar, basta estar com a “chave” no bolso para que ele 
perceba a sua presença e abra a porta. um toque num botão painel dará 
a partida. a partir daí, a brincadeira começa. o audi Q3 é um carro com 
grande potência e está disponível em versões de 170 ou 211 cv, e o mais 
potente faz de zero a 100 km/h em 6,9 segundos. o interior é confortável 

Por Edgard Reymann Fotos Divulgação

O novo Audi Q3, que chega ao Brasil em maio, não oferece apenas 
luxo, conforto e segurança. Sua alta tecnologia faz a interface entre 
as possibilidades do carro e o desejo do motorista. S.A.X. conferiu

como todos da marca e até do segmento. possui bancos de couro, pacote 
de luzes interiores com minúsculos LeDs, tração nas quatro rodas acionável, 
câmbio de dupla embreagem, sete marchas, porta-malas de 460 a 1360 
litros, air bags frontais e laterais. mas o que chama a atenção mesmo é 
a tela de sete polegadas em cima do painel que, além de reproduzir DVD, 
funciona como um computador de bordo. a partir dele, você define, por 
exemplo, o estilo de navegabilidade que irá adotar. 

É o sistema audi Drive select, que oferece quatro opções ao 
motorista: conforto, auto, Dinâmico e eficiência. esse sistema acessa 
o acelerador, a direção, o câmbio e o controle de amortecimento 
conforme selecionada uma dessas opções. o modo conforto, por 
exemplo, é ideal para se dirigir na cidade. a direção fica mais sensível 
ao toque, o que permite manobras mais rápidas. o eficiência propicia 
um dirigir mais leve e econômico, com trocas de marcha em rotações 
mais baixas. ele ainda traz o modo roda Livre, que deixa o carro se 
conduzir por inércia em estradas com declive leve, de até doze graus 

Navegar é preciso
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de inclinação. a embreagem é desativada automaticamente assim que 
você tira o pé dos pedais. em estradas seguras, com alguns trechos em 
que é possível acionar o mecanismo, ele garante maior economia. o 
sistema retorna ao normal assim que você coloca o pé no freio ou no 
acelerador, em frações de segundo. 

na cidade, esse modo eficiência também oferece outro 
mimo: quando o carro fica parado por alguns segundos no meio 
do trânsito – como na espera de um semáforo – basta pôr o pé no 
freio que o motor desliga. e basta tirar o pé do freio para que ele 
ligue novamente. a montadora garante que, desse modo, a média de 
consumo do audi Q3, num misto estrada/cidade, fica em torno dos 
12,5 km por litro de gasolina, o que seria uma marca extremamente 
competitiva nesse segmento. 

um dos modos que o motorista em geral tenderá a usar com 
mais frequência é o auto. o sensor de velocidade lê se estamos dirigindo 
na cidade ou na estrada e suas configurações mudam conforme o caso. 
assim, ao pegarmos uma rodovia, a direção, que pendia mais para o 
modo conforto, fica mais firme. Definitivamente, o modo conforto não é 
conveniente para se dirigir em estrada devido à alta sensibilidade ao toque. 

o modo Dinâmico dá mais firmeza à suspensão e o motor 
responde com maior rapidez ao toque do acelerador. no modelo com 
211 cv testado por s.a.X., a sensação é de controle. além disso, o câmbio 
s tronic permite um estilo de pilotagem esportivo, que faz com que o 
motor opere em rotações mais altas. alta performance garantida, com 
velocidade máxima chegando a 230 km/h de acordo com informações 
da fábrica. o câmbio, além do tradicional modo automático, também 
pode ser acionado de forma manual, ali no console mesmo, ou por meio 
de paddles atrás da direção. tantas opções de navegabilidade aumentam 
o prazer de dirigir um carro que oferece, dentro de si, dirigibilidade 
variada, da mais antiga à mais moderna! e, como naqueles comerciais 
com ofertas que parecem não ter fim, ainda tinha mais. o sistema active 
Lane assist já é uma evolução daquele sensor de fadiga que começa a ser 
comentado no mercado. numa autoestrada, por exemplo, a partir dos 
60 km/h, uma câmera reconhece as linhas divisórias da pista e, a cada 
vez que o carro se aproxima demais de um dos lados, automaticamente 
corrige o rumo, levando para o centro da faixa. caso essa correção seja 
necessária com muita frequência, ele dá o sinal ao motorista de que 
talvez seja hora de tomar um cafézinho. o carro também vem com o 
park assist, que faz toda a manobra de estacionamento sem que você 
precise mexer um braço.

na própria direção praticamente todos os controles existentes 
na tela de bordo estão ao alcance dos dedos: ar condicionado, rádio, 
player, informações de consumo, aviso de troca de óleo e acesso ao gps, 
que, além de mostrar as vias em 3D, ainda traz dicas de restaurantes e 
postos de serviço. no trajeto percorrido por s.a.X. entre o luxuoso Hotel 
unique, na região central de são paulo, e o igualmente luxuoso unique 
garden, uma joia incrustada no meio da mata atlântica, em mairiporã, 
mesmo nas vias próximas à cidade do interior, havia indicações para 
qualquer emergência. o som pode ser um caso à parte, caso se opte 
pelo opcional com 14 alto-falantes da Bose. tanto com discos mais 
modernos como um de jazz acústico levados pela reportagem – no 
caso o clássico de oliver nelson, the Blues and the abstract truth – a 
sensação é de que se ouve um aparelho hi-end. 

o audi Q3 é um carro que tenta entender seu condutor, 
oferecendo respostas adequadas nas mais variadas situações. em um 
futuro bem próximo, os carros tendem a ser cada vez mais “parceiros” 
do motorista, já que toda essa tecnologia com o tempo é incorporada 
mesmo aos modelos mais populares. a interatividade entre homem, 
máquina e mundo já é uma realidade. mais um pouco e o motorista terá 
tempo para observar os céus, como os navegantes das antigas naus. 
porque, afinal, sim, o audi Q3 tem teto solar. 
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O Dia 1º De março nasceu LinDo, 30 graus, cÉu aBerto De 
brigadeiro, como reverenciado por nós no meio aeronáutico. 
adentro a sala Vip da Lider aviação, que traduz pelo nome, sua 

representatividade no cenário latino-americano de aviação executiva. 
a “tripulação” promotora do evento nos recebeu à base de prosecco 

e sorrisos excitados pela unicidade histórica, até o pronunciamento 
de boas vindas de mr. richard emery ll, ceo para américa Latina da 
Beechcraft corporation. Desfilamos pelo tapete vermelho em reverso, até 
encontrarmo-nos com a sensação do evento – posando pousado.

o Hawker 4000, é a primeira aeronave do mundo feita em 
estrutura de metal e vestida de fibra de carbono, e isto não é uma simples 
modinha, será a tendência do século. menos suscetível ao ruído externo 
e à corrosão, é muito mais forte que o alumínio, material usado para 
revestir todos os aviões que, nesse caso, permanece na estrutura das 
asas, em formato supercrítico (high performance).

Por Rubens Herédia - Zanetti Fotos Divulgação

Na passarela, o jato executivo mais avançado do mundo: o único 
feito em tecido de carbono da história aeronáutica

Beechcraft
Fashion Air Week
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Beechcraft
Fashion Air Week

anabolizado com duas poderosas turbinas pratt & Whitney 
canada – 308 a, que oferecem ao conjunto a capacidade de voar à 
velocidade de mach .84 (aproximadamente 896 km/h), ou seja, a apenas 
.16 do estrondo que rompe a velocidade do som. 

mr. richard fez questão de nos acompanhar dentro do 4000, 
“just to talk” sobre os dados técnicos e da performance. Vamos à “sopa 
básica de letrinhas”: 6.900 de empuxo (potência da turbina), 41.000 ft 
(teto de voo), 5.908 km (autonomia), 10.750 kg (capacidade de carga), 
19 min/fL 370 (leva apenas 19 minutos para alçar ao nível 370), precisa 
de 1.545 m para decolar e apenas 913 m para aterrissar. e quando 
me deparo com o painel, imaginem que aplicaram aviônicos de jato 
comercial e dos grandes, em uma aeronave executiva. o pacote total do 
Honeywell primus epic, eleva o aparelho a níveis sem precedentes, e é de 
fazer frente a outros aviões de porte superior; o transformam em um jato 
transcontinental, a ponto de precisar apenas de oito escalas para dar à 
volta ao mundo. um exemplo para seu plano de voo: nova York, Londres, 
Dubai, nova Delhi, tokio, Honolulu, Los angeles e nova York.

o conforto, ponto alto deste lançamento, é o acabamento 
interno. está tudo lá: machetaria, tapeçaria e costura – para dizer o 
mínimo “handcraftsmanship” (artesanal); poltronas articuladas e 
reclináveis fazem parte da configuração interna, que tem a capacidade 
para até nove passageiros + dois tripulantes, embora possa distribuir 
quatro lugares no formato “double club” (frente a frente com mezinha 
escamoteável) e mais dois sofás duplos. uma dica: economize espaço 
para ordenar um “closet” entre o lavabo e o bagageiro, que é acessível 
por dentro do aparelho. 

trouxemos para a passarela aeronáutica, o jato executivo mais 
avançado do mundo, o único feito em fibra de carbono da história 
aeronáutica, traduzindo 20% a menos de peso e, em toda sua extensão, 
não há emenda ou rebite, “estria ou celulite“. e que ainda tem o melhor 
custo/benefício, aproximadamente us$ 22 milhões. 
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ConHeciDas como gommone na itáLia, essas LancHas De aLta 
velocidade, agora fazem parte do portfólio de produtos da grife 
pirelli pZero, que também produz roupas e acessórios de luxo. a 

tools & toys lança, com exclusividade no Brasil, três modelos desses 
superbotes, que se diferenciam pelo design e tecnologia de ponta. 

os pirelli pZero serão fabricados no país em nome da tecnorib 
pela eurocraft, a mesma empresa que fabrica sob licença todos os 
barcos do ferrettigroup Brasil. o casco em fibra de vidro será fabricado 
neste local, enquanto os componentes do seu interior, equipamentos, 
motorização e eletrônicos serão montados em são paulo, incluindo os 
infláveis que serão fornecidos pela tecnorib.

entre os novos modelos estão os pirelli pZero p660, p880 sport e 
p1400, mas o destaque é o pirelli pZero p1100, que é o principal lançamento. 
com 871 hp de potência máxima (a diesel ou gasolina) e velocidade que 
pode chegar a 50 nós, tem capacidade para até 14 passageiros, resultado 
de uma mistura de funcionalidade com muita tecnologia. nasceu sob a 
inspiração do modelo mais consagrado da marca, o pirelli pZero p1400 
de 1327hp, vencedor do red Dot Design award, um dos mais tradicionais 
prêmios de design do mundo. uma das características mais reconhecidas 
do pirelli p1100 é o grande sofá branco com almofadas vermelhas, 

Design, Desempenho e Diversão
Por Ney Ayres Fotos Divulgação

PZero - chega ao país a linha de superbotes da Pirelli

formando um amplo solarium para 4 pessoas. projetado para ocultar 
armários espaçosos, o barco vem equipado com minibar, pia e uma 
geladeira grande. também possui um banheiro confortável de 1,75 m2 com 
pia, chuveiro, um pequeno armário e, como se tudo isso não bastasse, o 
pirelli p1100 ainda possui uma cama de casal na proa. 

Tools & Toys
Shopping Cidade Jardim
Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 3º andar
Morumbi – São Paulo / SP
(11) 3552 4000 
www.toolsandtoys.com.br
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No entorno da gigantesca Vail Mountain, a maior área esquiável do 
planeta, com a mais sofisticada estrutura de meios de elevação em 
montanha. Cenários espetaculares, ótima gastronomia e uma gente 
bonita, animada e descontraída.

Vail

L 
ocalizada no estado norte americano do 
colorado, o complexo de Vail resorts fica a apenas 190 
km do aeroporto internacional de denver e a 55 km 
do aeroporto de Vail/eagle, próximo à região central 
das montanhas rochosas. seus resorts de primeira 
classe estão estrategicamente situados em torno da 
Vail mountain, a montanha com a maior área esquiável 
do mundo. a região possui condições ímpares para 
a prática de esportes de inverno, como o esqui e o 

snowboard. o clima, mais estável que em outras regiões adjacentes, faz 
a alegria dos esquiadores com seu famoso “blue sky”, pela alta qualidade 
da neve e pela temporada que se estende de novembro a maio.

a montanha é servida por uma das mais sofisticadas e eficientes 
malhas de meios de elevação em montanha, como chairlifts e gôndolas 
(teleféricos de cabine), que permite o trânsito rápido através das 
diferentes pistas e encostas. Vail é uma das poucas estações de esqui 
no mundo onde iniciantes podem esquiar lado a lado com experts. tudo 
se desenrola no entorno de uma única – e enorme - montanha, e esse é 
seu grande trunfo, quando comparada a sua vizinha famosa, a estação 
de esqui de aspen. em aspen, as pistas estão distribuídas em quatro 
montanhas, e quem quiser esquiar em mais de uma tem de pegar um dos 

shuttles que fazem o leva e traz da galera e trocar de montanha. além 
disso, a área esquiável de Vail é ainda maior do que a área das quatro 
montanhas de aspen juntas.

Vail Village não existia até a década de 70. Foi erguida às 
margens da estrada que liga denver a aspen. seu estilo arquitetônico, 
que remete a uma antiga vila da Bavária, é certamente inusitado para o 
lugar onde está. a história da região é a história da mineração de metais 
no colorado, e muitas vilas ao redor guardam o estilo arquitetônico de 
antigas vilas de mineração.

todo esse complexo de resorts teve sua origem após o término 
da segunda Guerra mundial, quando um veterano norte-americano 
chamado Pete siebert, encantado com as paisagens que vira combatendo 
no front europeu, decidiu, ao regressar da guerra, erguer na região 
um resort de esqui. esse é o principal motivo de Vail ter sido erguida 
tal como uma bucólica vila alpina européia. mas ninguém reclama de 
sua arquitetura. restaurantes, pubs, hotéis e lojas estão sempre cheios 
de gente animada e descontraída. dentre as vilas, talvez a charmosa 
Breckenridge seja a que manteve sua arquitetura mais fiel ao estilo 
original, quando era uma pequena vila de mineradores do colorado.

em todos os resorts, experientes instrutores de esqui cuidam 
dos estreantes e os levam para esquiar em áreas adjacentes às pistas, 
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Lionshead, em Vail Village

onde além de aprender, podem observar o movimento. se esquiar não 
lhe apraz muito, opte pelo ski biking, uma curiosa mistura de bicicleta e 
esqui que proporciona diversão imediata. também é possível pilotar um 
snowmobile pelas redondezas. além das pistas de ski, Vail oferece muita 
diversão. À oeste, lionshead oferece um rápido acesso ao cume, através 
da gôndola de eagle Bahn e, à leste, a vila de Golden Peak oferece muito 
conforto para famílias e acesso para o parque de snowboard. no alto da 
montanha, ótimos restaurantes servem uma gastronomia saborosa, bem 
servida e descomplicada, como o disputado 10th restaurant.

Beaver creek, por sua vez, tem menos da metade do tamanho de 
Vail Village e é ainda mais sofisticada e glamourosa. lá, todas as tardes 
alguns chefs locais deixam brevemente seus restaurantes para uma rápida 
tradição: a distribuição de deliciosos cookies quentinhos, cujo delicioso 
aroma de baunilha e maciez deixam no chinelo os pobres biscoitos 
secos que aqui chamamos de cookie. em Beaver creek, cuja tradução 

As Luzes NAs árVOres, 
ACesAs durANte tOdO  
O iNVerNO, NOs reMeteM  
A uMA AtMOsferA NAtALiNA.  
sãO As “wiNter Lights” de VAiL
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possível seria “riacho de castores”, a montanha está literalmente aos pés 
da cidade, e dentre todos é o resort mais adequado para famílias com 
crianças. Há uma série de atividades para divertir e entreter os pequenos, 
enquanto os pais se aventuram pelas encostas.

se Vail Village é quase uma cidade miniatura, a montanha 
diante dela é absolutamente colossal. dada sua dimensão e seu formato 
esparramado, quem está em Vail enxerga somente uma pequena parte 
das numerosas pistas, espalhadas por diferentes encostas. muitas se 
encontram na parte de trás da montanha e não são para estreantes, 
por conta da inclinação e dos riscos do terreno. a parte da frente da 
montanha abriga uma vasta quantidade de pistas com variados graus 
de dificuldade, e tanto os estreantes como os detentores de habilidades 
regulares no esqui podem se divertir sem ter de recorrer a traçados mais 
técnicos e desafiadores.

Chefs LOCAis deixAM 
breVeMeNte seus 
restAurANtes pArA 
uMA rápidA trAdiçãO: A 
distribuiçãO de deLiCiOsOs 
COOkies queNtiNhOs

Velve Cliquot team em Vail Village

Chef local
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o resort de Keystone tem um excelente sistema de esqui 
noturno e 17 pistas iluminadas, e se tornou uma das estações mais 
populares do colorado. além disso, tem dois excelentes campos de 
golf de 18 buracos. amantes da gastronomia e de bons vinhos têm 
nos restaurantes de Keystone um destino seguro para os prazeres 
da mesa. após um dia de sobe e desce pelas encostas, muita gente 
sobe para jantar uma deliciosa fondue no outspot alpenglow stub, de 
inspiração alpina, e desce esquiando para o hotel. Hora de descansar 
e recompor as energias para mais um dia pelas montanhas. ou, se o 
ânimo permitir, esticar para um dos acolhedores e agitados pubs da 
cidade para tomar a penúltima.

se o inverno é a estação dos esquiadores e snowboarders, o verão 
na região é absolutamente encantador, com as florestas exibindo seu 
verde mais exuberante. É a temporada das caminhadas, pescarias flying 
fish, balonismo, passeios de bike e kaiaking. são muitas as atividades para 
todos os gostos e bolsos.

em Vail Village, ao cair da noite, pegue a gôndola – o teleférico 
de cabines fechadas –, e suba até a parada. lá, pegue o snowcat, um 
veículo de esteiras dotado de uma cabine de passageiros, que o levará ao 
Game creek, uma experiência única. Um restaurante de estilo europeu, 
encravado na encosta da montanha, com uma sofisticada gastronomia 
norte americana, excelente carta de vinhos e uma atmosfera acolhedora 
e romântica. ao final do jantar, o snowcat o deixará na gôndola. daí é 
montanha abaixo, direto para o agito. ou para o merecido descanso. 

Centrinho de Vail Village
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Como Chegar
a american airlines tem vôos diários a miami e de lá a eagle, que 
dista apenas 55 km de Vail. Há transfers do aeroporto para o hotel, 
agendados na ato da reserva.
www.aa.com.br

Onde Ficar
o ritz carlton é uma sofisticada opção de acomodação em Vail.
www.ritzcarlton.com/vail

Onde Comer
The 10th Restaurant
no alto de Vail mountain, moderna cozinha européia de inspiração alpina.
www.vail.com/the10th

Blue Moose
Uma opção descontraída para deliciosas pizzas estilo norte 
americano. todos são convidados a desenhar em giz de cera sobre 
a toalha de papel perfeitamente apropriada para a finalidade. dica: 
quem desenhar um belo alce azul pode ter sua obra emoldurada e 
pendurada à parede.
www.bluemoosepizza.com

Game Creek
somente para o jantar. Uma experiência inesquecível através da alta 
gastronomia norte americana
www.vail.com/lodging-and-dining/dining/game-creek

Vail Resorts
informações gerais sobre os resorts de Vail, Breckenridge, Beaver creek, 
Keystone, Heavenly, rockresorts e Grand tetons lodge company 
www.vailresorts.com

Dicas & Serviço

103-108 - viagem vail COM SERVICO FINAL.indd   108 14/03/2012   23:28:45





viagem

110

Por Ney Ayres

Destino de exuberante natureza e mágica história, o 
Panamá é uma gema escondida entre dois mares. Com uma 
localização privilegiada no centro do continente que permite 
ser o principal centro de conexões aéreas da América Latina, o 
país oferece as mais deslumbrantes paisagens e ecossistemas 
variados como selvas, praias e montanhas, além de uma 
curiosa combinação entre seu rico passado étnico e sua 
prosperidade e modernidade. 

O Canal do Panamá, oitava maravilha do mundo, 
núcleo logístico e financeiro das Américas, sede de importantes 
empresas multinacionais e Zona Franca de Comércio, conta 
com uma invejável infraestrutura, serviços de hotelaria e um 
imponente Centro de Convenções para receber tanto o viajante 
de aventura e de prazer, como o visitante de negócios.

Pouco conhecido no Brasil, quando me deparei com a 
capital, o que mais chamou minha atenção foram os inúmeros 

A S.A.X. Magazine foi conhecer o Panamá, no Caribe, 
com suas águas mornas e transparentes, seu suntuoso 
parque hoteleiro, com hotéis e resorts de luxo, onde 
estão localizadas as ilhas de Portobello e Isla Grande

Dubaidas américas
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arranha-céus, lembrando um pouco Dubai. Uma grande concentração 
de corporações financeiras internacionais ocupa grande parte da 
nova cidade, em edifícios de arquitetura arrojada e moderna. A forte 
economia do país vem crescendo a taxas próximas de 7% ao ano desde 
2009. Este crescimento se deve em boa parte ao aporte turístico, hoje 
em dia a principal indústria do país, que cresce a taxas chinesas de 10% 
ao ano e vem recebendo mais de 135 mil visitantes ao mês.

Centro Hoteleiro das Américas
A localização privilegiada do Panamá fez com que exclusivas 

marcas hoteleiras tenham decidido se instalar no país. Um ponto de 
referência deste crescimento é a inauguração do primeiro hotel Waldorf 
Astoria na América Latina, o El Panamera. A reconhecida cadeia Starwood 
também anunciou a abertura do primeiro Westin na área de Praia Bonita 
e um segundo empreendimento na capital do Panamá ainda em 2012, 
além do primeiro projeto do Trump Hotel fora dos Estados Unidos.

Em nossa visita ficamos hospedados no Hotel RIU Plaza Panama, 
um luxuoso hotel cinco estrelas que possui 35 andares, com 635 
apartamentos de diversas categorias. O destaque fica por conta de sua 
gastronomia, representada por dois restaurantes: o Arts y Prisma, onde é 

servido um ótimo café da manhã, e o Restaurante Gourmet Tastes, onde  
podemos provar pratos contemporâneos e locais servidos dentre uma 
variedade de frutos do mar, ceviche, peixes e carnes.

Fora da cidade, o destaque é o Playa Tortuga Hotel Beach And 
Resort. O resort pé na areia localizado na praia em Bocas Del Toro e 
listado no conceituado guia Preferred Hotel Group, possui um excelente 
serviço em seus 109 quartos com varandas e vista privilegiada para o 
mar, seus dois restaurantes e um bar à beira da piscina e um lounge. Em 
sua doca privada, hóspedes podem agendar passeios de barco, pois a 
região é perfeita para a prática de mergulho e outros esportes náuticos.

O hotel Bristol Buenaventura, um luxuoso resort de praia 
localizado a 80 minutos da Cidade do Panamá, é considerado uns dos mais 
luxuosos do país – membro da The Leading Hotels of the World – e oferece 
exclusivas acomodações aos hóspedes, desde cozinha gourmet totalmente 
equipada ao terraço com piscina privada e mordomo. O complexo conta 
com três restaurantes e bares luxuosos, além da área destinada ao lazer 
esportivo que possui um campo de golfe com 18 buracos, quadras de tênis, 
pesca, mergulho, passeios a cavalo e até rafting. Um spa com cinco salas de 
tratamento, banho de vapor, sauna e um menu de massagens, que podem 
ser realizadas à beira-mar, completam o menu de mordomias.

Hotel Bristol Hotel Bristol

Centro Velho Centro Novo
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Resort. O resort pé na areia localizado na praia em Bocas Del Toro e 
listado no conceituado guia Preferred Hotel Group, possui um excelente 
serviço em seus 109 quartos com varandas e vista privilegiada para o 
mar, seus dois restaurantes e um bar à beira da piscina e um lounge. Em 
sua doca privada, hóspedes podem agendar passeios de barco, pois a 
região é perfeita para a prática de mergulho e outros esportes náuticos.

O hotel Bristol Buenaventura, um luxuoso resort de praia 
localizado a 80 minutos da Cidade do Panamá, é considerado uns dos mais 
luxuosos do país – membro da The Leading Hotels of the World – e oferece 
exclusivas acomodações aos hóspedes, desde cozinha gourmet totalmente 
equipada ao terraço com piscina privada e mordomo. O complexo conta 
com três restaurantes e bares luxuosos, além da área destinada ao lazer 
esportivo que possui um campo de golfe com 18 buracos, quadras de tênis, 
pesca, mergulho, passeios a cavalo e até rafting. Um spa com cinco salas de 
tratamento, banho de vapor, sauna e um menu de massagens, que podem 
ser realizadas à beira-mar, completam o menu de mordomias.

Hotel Bristol Hotel Bristol

Centro Velho Centro Novo
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Gastronomia
Dois restaurantes se destacaram em 

nossa viagem, um pela localização, e outro 
pela alta gastronomia. O Tastes, que fica 
dentro do Hotel RIU Palace, é comandando 
pelo chef executivo espanhol Raul Vaquerizo 
(contemplado com uma estrela no Guia 
Michelin), que prepara um menu diferenciado, 
usa e abusa de criatividade, onde mistura 
frutas típicas da região como a Tuna. 

As entradas são uma verdadeira 
alegoria, uma delas leva fatias de presunto 
Jamón com especiarias, pimentas e mandioca 
com sorvete de manga. Pequenos drinks, como o 
mojito tailandês, o rum de chocolate e o iogurte 
escalfado acompanham algumas entradas. Entre 
os pratos principais, estão o ravióli de cogumelos 
brancos, salteados com essência de lagosta e o 
cordeiro com banana-da-terra e batatas. 

Divertidos são alguns dos acessórios 
utilizados durante o jantar, suportes para 

molhos e drinks, pratinhos em formatos 
diferenciados e mini mesinhas, que dão um 
toque de sofisticação e bom gosto.

O tradicional Miraflores, localizado 
no Canal do Panamá – uma das obras mais 
importantes da engenharia do século XX –, fica 
a apenas 15 minutos do centro da cidade. O 
restaurante tem vista única para a eclusa do 
canal Miraflores e o menu eclético percorre a 
tradicional culinária caribenha. 

Para chegar ao Panamá, a Copa Airlines 
oferece voos diretos partindo de São Paulo 
e do Rio de Janeiro. O governo panamenho, 
na tentativa de atrair cada vez mais turistas, 
está realizando diversas ações como parceria 
com companhias aéreas, seguro-saúde e até 
descontos especiais em hospedagens para 
quem vai fazer conexão para os Estados Unidos.

Ney Ayres viajou a convite ATP Departamento 
oficial do Turismo do Panamá.

RIU Plaza Panama
(507) 269 1000
www.riu.com

Hotel Bristol 
The Leading Hotels of the World (Brasil) 
(11) 3171 4000 (Grande São Paulo) 
0800 014 1819 (demais localidades)
www.lhw.com

Hotel Playa Tortuga Resort 
(507) 300 1893
www.hotelplayatortuga.com

Restaurante TASTES
Reservas (507) 378 90 00

Restaurante Miraflores 
Reservas (507) 232-3120 

Copa Airlines
SAC 0800 771 2672
www.copaair.com

www.visitpanama.com

Hotel Playa Tortuga Resort

Restaurante TastesCanal do Panamá

RIU Plaza Panamá

RIU Plaza Panamá
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www.cantodaflorestaecoresort.com.br
email: reservas@hotelcantodafloresta.com.br

reservas: (11) 3892-7732 / (19) 3938-1599

Estar...

1. Piscina de adulto climatizada                        
e Piscina infantil
2. Quadras de tênis                                                               
3. Quadras de squash (a parte)                                       
4. Quadra de vôlei grama                                                 
5. Campo de futebol society                                             
6. Spa
7. Saunas (seca e a vapor)                                              
8. Home teather c/videokê                                               
9. Pesca ecológica                                                           
10. Boutique          
11. Mountain bikes (a parte)  
12. Trilhas e cachoeira

13. Heliponto
14. Quiosque de musculação
15. Programa de Atividades de 
Lazer (monitoria adulto e infantil)
16. Programação mística 
especial: 
Oficinas diversas e vivências no
parque místico
17. Recantos da Água, Terra, 
Fogo e Ar   

Harmonização, Meditação e Yoga são outros pontos fortes para  

aquelas pessoas que apreciam o equilíbrio entre corpo e mente.

As vivências sempre se iniciam com uma caminhada pelas 

trilhas terapêuticas e ecológicas, sejam elas nos templos da 

Lua, do Sol, no Labirinto, na Pirâmide, ou nos Recantos do 

Fogo, da Água, da Terra ou do Ar.

O Importante, mesmo, é o despertar dessa jornada interior...

Bem  
AMPARO - SP

Em poucos lugares percebemos quão profundo é o 

significado dessa expressão. 

O Canto da Floresta Ecooresort foi projetado e 

construido segundo os preceitos do Feng Shui, em uma 

área de 52 alqueires ladeados por bosques, rio de água 

cantante e montanhas.

AMPLA ESTRUTURA DE LAZER
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Por Cacá Fernandes

O melhor da cultura asiática num hotel clássico 
e luxuoso que brilha na Cidade Luz

Shangri-La Paris
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Eiffel Duplex Terrace Suite

Grand SalonPremier Room

Lobby
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Paris é mesmo uma festa! A beleza da cidade e as diversas atrações 
turísticas, gastronômicas e culturais fazem de Paris um dos lugares mais 
interessantes do mundo. Quando se está hospedado em um hotel como o 
Shangri-La Paris essa experiência se torna ainda mais inesquecível. 

Inaugurado em 2010, o hotel Shangri-La Paris está localizado em 
uma das mais charmosas áreas da cidade, rodeado por grandes museus e 
ótimos restaurantes com vistas deslumbrantes do rio Sena, do Les Invalides, 
do Louvre, de toda Montmartre e vigiado de perto pelo maior símbolo da 
cidade, a Torre Eiffel. O hotel, que conta com 81 quartos sendo 27 suítes, três 
restaurantes, um bar e espaço para eventos, está sediado em uma construção 
de 1896, que antes fora do príncipe Roland Bonaparte - sobrinho-neto 
de Napoleão Bonaparte. O prédio foi restaurado pelo arquiteto Richard 
Martinet e decorado pelo famoso design de interiores Pierre-Yves Rochon. 
Palácios e salas suntuosas, porém delicadas, seguem a cultura estética 
oriental e tornam o local deslumbrante.

O HOTEL TEM VISTAS 
DESLUMBRANTES DO RIO SENA, 
DO LES INVALIDES, DO LOUVRE, DE 
TODA MONTMARTRE E é VIGIADO 
DE PERTO PELO MAIOR SíMBOLO 
DA CIDADE, A TORRE EIffEL
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La Bauhinia fachada e entrada

L’Abeille

Shang Palace
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O PRéDIO, ONDE fICA O HOTEL, 
fOI CONSTRUíDO EM 1896 COMO 
A CASA DE UM SOBRINHO-NETO 
DE NAPOLEãO BONAPARTE

Shangri-La - Paris
10 avenue d’Iéna, 75116 
Paris / França
(33 1) 5367 1998
www.shangri-la.com

O ambiente é luxuoso e une o melhor das 
culturas asiática e parisiense. Todos os quartos e suítes 
são decorados em tons de azul e branco, inspirados na 
tradição dos impérios europeus e da estética asiática. O 
luxo está por toda parte: os banheiros de mármore contam 
com chão aquecido, pias duplas, ducha e banheira em 
ambientes separados e televisão de tela plana integrada 
ao espelho. 

Os mimos que os hóspedes recebem vão desde a 
mundialmente conhecida fragrância de chá branco, exclusiva 
da rede Shangri-La, à amenities Bvlgari com o mesmo 
perfume, produzidas especialmente para o hotel.

Gastronomia
Um grande atrativo do hotel é a gastronomia, onde 

três restaurantes, de três estilos gastronômicos e atmosferas 
distintas são comandados pelo badalado Chef executivo 
Philippe Labbé. O La Bauhinia, cujo menu é composto por 
pratos clássicos das cozinhas ocidental e oriental é ótimo para 
um almoço ou jantar de negócios; O L’Abeille é mais sofisticado 
e brilha ao transportar o hóspede para o mundo da cozinha 
gourmet francesa contemporânea. Uma ótima surpresa é o 
recém-inaugurado Shang Palace, o único na cidade a oferecer 
a autêntica culinária chinesa, que pode se transformar em 
uma agradável viagem aos sabores do oriente. 
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Recém-adquirido pelo empresário carioca Mário Bulhões, o Boutique 
Club Hotel, localizado na paradisíaca praia Brava, em Búzios, balneário dos 
mais badalados do Rio de Janeiro, tem uma proposta inovadora. 

O hotel é um dos primeiros no Brasil a levar o conceito de Hotel-
Balada a sério e foi todo desenvolvido para que o hóspede não pare um 
só minuto. Para ser ter uma ideia. não é permitido hospedes menores 
de 18 anos e o café da manhã é servido até às 18h, isso para atender o 
público baladeiro que só foi dormir, provavelmente, após o nascer do sol. 

A decoração faz você se sentir em um lounge ou em uma balada 
durante o dia todo. A piscina, que recebe diversos DJs internacionais para 

Party every day & all day long
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badaladíssimas Pool Partys, é o grande destaque e oferece tudo que uma 
grande festa à beira da piscina merece. Entre os mimos para os hóspedes 
baladeiros está livre acesso, sem filas, à Pacha e ao camarote da casa 
noturna, que também é de propriedade de Mário Bulhões.

BC – Boutique Club Hotel
Rua 17 lote 14 quadra 0 
Praia Brava – Búzios / RJ
(22) 2623 5943
www.bchotel.com.br
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Cinco Diamantes é a classificação 
turística do premiado hotel Le Blanc 
Spa Resort, que tirou primeiro lugar na 
premiação do site Trip Advisor e em 3º 
lugar no ranking Top 10 na categoria 
“All-Inclusive Resorts in The World”. 
Com localização privilegiada, entre a 
Lagoa Nichupte e o mar do Caribe, o 
resort tem 260 apartamentos e trabalha 
no sistema all inclusive (champagnes, 
vinhos pontuados e destilados Premium) 
e serviço de quarto 24 horas. Todos 
os quartos possuem jacuzzi para duas 
pessoas, amenities da Bvlgari, Wi-Fi e 
serviço de mordomo por andar.

O Le Blanc possui luxuoso spa 
com serviço personalizado que mescla 
terapias asiáticas, europeias, hidroterapia, 
hidratação e relaxamento. 

Na parte gastronômica, cinco 
restaurantes que vão da tradicional 
gastronomia italiana e francesa à exótica 
asiática merecem destaque. Todos os 
restaurantes possuem uma carta de 
vinhos internacionais e um sommelier 
que vai ajudar na escolha do melhor 
vinho para acompanhar o menu.

Para quem prefere atividades 
ao ar livre, o hotel oferece tours para 
as antigas ruínas Maias, como Chichen 
Itza, e para a selva de Yucatán, entre 
outras opções.
Le Blanc Spa Resort
Blvd Kukulkan KM 10
Cancún / México
011 52 998 881 4740
Reservas: 877 753 2526
www.leblancsparesort.com
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São Paulo ganha mais um 
restaurante espanhol, o Alma María, do 
empresário Juan Escudero e com projeto de 
Arthur Casas. Quem assina o cardápio, de 
cozinha tradicional, é o chef catalão Tony 
Botella. Influências das regiões da Andaluzia, 
País Basco, Catalunha, Valência, Galícia e até 
das Ilhas Canárias podem ser percebidas no 
cardápio executado por Marcio Dantas. 

A atmosfera da casa remete à 
cultura espanhola, aos tradicionais arroces, 
fideuas (lê-se fideuá), uma típica ‘barra’ 
(balcão) logo na entrada do restaurante, 
que serve tortillas, pan com tomate, 
montaditos (pães com diversos tipos 
de recheios quentes ou frios), queijos, e 
jamóns ibéricos, que ficam expostos e um 
menu de pintxos (pequenos aperitivos para 
comer com palitos). 

O menu do Alma María está dividido 
em tapas, entradas, pratos principais e 
sobremesas. Na ‘barra’, os clientes encontram 
itens como salada russa, batatas bravas, 
frutos do mar, entre outras especialidades. 

As entradas reúnem criações 
do chef com toques contemporâneos, 
como a Gallina de Angola almendrada a 
la mostaza (galinha D´Angola cozida em 
baixa temperatura, amêndoas e mostarda) 
e Foie al soplete en colores (terrine de foie 

gras caramelizado com reduções de laranja, 
pimentão e Vinagre de Módena).

O cardápio oferece oito opções 
clássicas de tapas quentes, entre elas a 
papas arrugadas con mojo picón (batatas 
grisette cozidas em sal grosso com molho 
picante), croquetas de jamón ibérico (jamón 
coberto com suave bechamel, empanado e 
frito) e pulpo a la gallega (polvo cozido ao 
estilo de Galícia, sobre batata assada com 
“Pimentón de la Vera”). 

Já entre os pratos principais, na seção 
Del mar, destaque para bacalhau confitado, 
arroz negro e tomate aromatizado e outros 
peixes marinados. Destaque especial entre 
os pratos principais são os arroces e o fideua 
de mix de cogumelos. Um clássico espanhol, 
o fideua é feito a partir de macarrão do tipo 
cabelo de anjo e cogumelos. Já os tradicionais 
arroces, são apresentados em seis versões, 
entre elas o arroz cremoso de bacalhau e 
aspargos, arroz cremoso de cordeiro e arroz 
com lulas em sua tinta.
Alma María
Rua Oscar Freire, 439
Jardins – São Paulo / SP
(11) 3064 0047
De domingo a quinta-feira, 11h a 0h. 
Sextas e sábados, 11h às 1h. 
www.almamaria.com.br
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Ao gosto do rei
Aberto em 2009, o Pote do Rei segue fiel à proposta de oferecer 

uma cozinha mediterrânea com excelência nos ingredientes e pratos 
cuidadosamente elaborados a fim de proporcionar uma gastronomia 
contemporânea e autêntica. 

O Chef William Ribeiro – eleito chef revelação pelo júri do Comer e 
Beber da revista Veja de 2010-2011 – e seu sócio Tomás Yazbek coordenam 
ativamente todos os detalhes do restaurante paulistano.

O Pote do Rei apresenta a chamada “cozinha de sabor”, com elaborações 
simples, ingredientes orgânicos de qualidade. Sua filosofia sustentável colabora 
com fornecedores de pequeno porte e produção reduzida. 

Entre os pratos principais, o destaque fica por conta do Entrecote 
grelhado com manteiga de ervas, arroz birô e farofa caseira, e o Bacalhau 
cozido à vácuo servido sobre base de moqueca acompanhado de arroz e farofa.

Uma carta de vinhos com mais de 150 rótulos, originários de países 
do novo e velho mundo, especialmente selecionados para a harmonização 
equilibrada com os pratos do menu. Entre os destaques estão o Reserva Magnum 
do português Casa Ferreirinha de 1996, a safra 2006 do Suelen Petit Verdot-
Carmenère-Cot, Vega Sicilia Único Gran Reserva 1998, entre outros premiados. 
O Pote do Rei
Rua Joaquim Antunes, 224 
Pinheiros 
São Paulo / SP
(11) 3068 9888
(11) 3085 8485
www.opotedorei.com

Bar Português
No dia último dia 25 de janeiro, 

aniversário da cidade, São Paulo ganhou 
o novo bar e restaurante Da Terrinha, que 
oferece sabores típicos de Portugal. O 
proprietário português Norberto Moutinho já 
passou pelo restaurante Bela Cintra, implantou 
o Bacalhoeiro e foi sócio da Tasca da Esquina. 

A decoração é descontraída com 
móveis de madeira e música ambiente, nas 
paredes há prateleiras com produtos típicos 
portugueses como queijos, vinhos e livros 
que podem ser adquiridos pelos clientes. Na 

Tasca Da Terrinha, um segundo ambiente na 
parte externa, ao lado do salão principal, os 
clientes podem curtir um happy hour com 
cervejas de rótulos portugueses, drinks e 
petiscos especiais.

De entrada, as sugestões são os 
deliciosos Pastéis recheados com creme de 
bacalhau (massa crocante e o creme bem 
consistente), o Potinho de lula salteada 
com batata e leve toque de limão e Bolinho 
de bacalhau. Os destaques entre os pratos 
principais são: o Bacalhau ao forno, que 

tem duas postas de bacalhau assadas com 
batata, cebola e azeite, e o Bacalhau Gomes 
de Sá, com lascas de bacalhau salteadas na 
frigideira com ovo, cebola e batata. Para 
a sobremesa, o Toucinho do Céu – doce 
à base de ovos e os sorvetes com sabores 
portugueses são excelentes pedidas.
Da terrinha 
Alameda dos Aicás, 1501
Moema – São Paulo / SP
(11) 5096 2569
www.restaurantedaterrinha.com.br
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principais são: o Bacalhau ao forno, que 

tem duas postas de bacalhau assadas com 
batata, cebola e azeite, e o Bacalhau Gomes 
de Sá, com lascas de bacalhau salteadas na 
frigideira com ovo, cebola e batata. Para 
a sobremesa, o Toucinho do Céu – doce 
à base de ovos e os sorvetes com sabores 
portugueses são excelentes pedidas.
Da terrinha 
Alameda dos Aicás, 1501
Moema – São Paulo / SP
(11) 5096 2569
www.restaurantedaterrinha.com.br
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Com a cara da Vila
O Ruaa tem a cara da Vila Madalena. E antes que alguém ache 

que isso é uma crítica, digo que é um elogio. É a cara da Vila Madalena 
atual, cada vez mais eclética, internacional e pronta a atender aos anseios 
dos clientes da região, que possuem perfil parecido sejam moradores ou 
trabalhadores das inúmeras empresas de serviços do bairro. 

Fundado no final de novembro do ano passado, o restaurante 
tem um cardápio bastante variado, fruto da experiência gastronômica 
dos três sócios Flavio Tupinambá, Tiago Otani e o Chef Fernando Pereira. 
Os primeiros adquiriram experiência como gerentes do paulistano Spot, 
mas a experiência internacional do trio tanto na Europa como no Oriente 
é o diferencial visível no cardápio. Poucos restaurantes teriam a ousadia 
de colocar no menu o gaspacho espanhol, o indiano bhaji (empanado), 
pastéis de calabresa, espetinhos tailandeses, saladas brasileiras na 
entrada ou ainda oferecer lulas ao curry, tagliatelle com ragu de rabada e 
yakissoba, entre outros quitutes muito bem preparados. 

A carta de bebidas traz uma seleção de bons drinks, feita para não 
falhar, o que inclui Manhattan, Mojito, algumas variedades de Martini, 
Margarita, Cosmopolitan e o bem lembrado Lynchburg Lemonade. Nas 
sobremesas, o churros com brigadeiro com cardamomo e o bolo de 
laranja com cachaça e sorvete de chocolate amargo soam tão familiares 
quanto originais. A casa é descontraída, tem atraído um público jovem, 
onde os mais velhos também se sentem confortáveis. Descontraído, 
eclético e positivamente despretensioso, o Ruaa agrada bastante.
Ruaa
Rua Mourato Coelho, 1168 – Vila Madalena
(11) 3097-0123
Terça a quinta, das 20h à 0h | Sexta, das 20h à 0h30 | Sábado, das 13h 
às 17h e das 20h à 0h30 | Domingo, das 13h às 17h. 
www.ruaa.com.br
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O restaurante It, do Hotel Pullman de 
São Paulo, inaugurado no segundo semestre 
2011, já se consagrou um dos pontos 
gastronômicos da cidade. Sob comando do 
Chef Willian Carvalho, que sempre buscou 
preparar pratos da culinária internacional com 
ingredientes tipicamente brasileiros e criou um 
menu inspirado na culinária das regiões Norte 
e Nordeste do Brasil, o It vem se destacando 
pelo serviço primoroso e pela inovação.

Entre as novas criações o chef 
destaca o Pato confit, preparado em crosta de 
amendoim com purê de batata doce, coulis de 
salsinha e molho de cajá, uma releitura de um 
prato clássico; O ravióli de abóbora japonesa 
com velouté de coco e azeite de dendê. 

O clássico frango chega no formato 
supreme recheado com ingredientes 
tipicamente nordestinos como o queijo 
coalho, junto à carne seca e acompanhado 
por mandioquinha. Entre os peixes, o novo 
menu destaca uma especialidade típica 
do sul e oeste da França, a Brandade de 
bacalhau. O prato recebeu toques típicos 
do Brasil, com tapenade de azeitonas e 

crispi de alho poró. O chef também buscou 
frutas típicas da estação, como a uva passa, 
para harmonizar seus pratos e criar opções 
leves como o Filet de Robalo com palmito 
pupunha e velouté de agrião.

O destaque entre as carnes fica por 
conta do Filet mignon em crosta de cogumelos 
com aspargos grelhados ao molho de vinho 
marsala, a Costelinha suína com batatas ao 
murro e requeijão cremoso e o Cordeiro cozido 
em baixa temperatura com mousseline de 
mandioquinha e molho de mostarda ancienne.

A Mousse de chá verde com infusão 
de especiarias e frutas vermelhas apresenta 
um sabor refrescante e adocicado. Outra dica 
é o Sorvete de açaí com caju confit e farofa de 
castanha do Pará. 

O restaurante fica aberto todos os 
dias nos seguintes horários: almoço das 12h 
às 15h e jantar das 19h à meia noite
Restaurante It (Hotel Pullman São Paulo)
Rua Joinville, 515 – Ibirapuera
São Paulo/SP
(11) 5088 4045
e-mail: itrestaurant@accor.com.br

It is a new menu
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Para comer  
em casa

O premiado Chef uruguaio, Carlos Pissani, 
desenvolveu uma linha de massas secas Premium 
Collezionne, elaboradas artesanalmente com um exclusivo 
blend de farinhas, cuja receita familiar tem mais de 100 
anos. Entre as opções: Tagliatelle de Farinha Integral, o 
Tagliarini Paglia e Fieno, Tagliatellle de Ervas Finas e o 
Pappardelle com Funghi Secchi. 
Pissani Massas Gourmet
Concept Store: Alameda Franca, 1413
Jardins – São Paulo / SP
(11) 3081 6847
www.pissani.com.br

O caviar seco da Petrossian
O tradicional produtor de caviar 

Petrossian (saiba mais na página 130) acaba 
de lançar uma novidade que vai agradar 
aos fãs de produtos gourmet. É o Fleur de 
Caviar, que é um tipo de caviar seco para 

levar o sabor da requintada iguaria à ovos, 
batatas, massas e a todos os pratos que você 
quiser. O produto é composto de 100% de 
caviar e as diferentes cores da embalagem 
não significam diferentes sabores. 

Petrossian (São Paulo)
Shopping Cidade Jardim 
Av. Magalhães de Castro, 12000, piso térreo 
(11) 3552 7200
www.petrossian.com

Caviar Albino
O Rei do Caviar trouxe para o Brasil uma leva exclusiva de 

Esturjão branco da marca Dom Petroff, o mais raro e desejado de todos 
os esturjões. O Beluga Albino tem o mesmo sabor suave, amanteigado, 
delicado e textura macia do tradicional Beluga, os frutos são grandes e 
maduros. As latas variam de 50g a 125gr e custam a partir de R$700,00.

Parte das vendas do caviar no Brasil será destinada à instituições 
de caridade.
Caviar Dom Petroff
Preços a partir de R$700,00
(21) 2551 4373
www.reidocaviar.com.br
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A TodoVino Interfood e a 
importadora oficial dos vinhos da Fattotia 
Dei Barbi, reconhecidos mundialmente por 
sua excelência em produção de Brunello di 
Montalcino ofereceram uma degustação, 
em São Paulo, com cinco rótulos, entre 
eles o Rosso di Montalcino DOC 2009 
e o Brunello di Montalcino “Vigna Del 
Fiore” DOGS 2005, mas nosso destaque 
fica com o Brunello di Montalcino DOCG 
Riserva 2005, de composição 100% 
Brunello (Sangiovese Grosso), que possui 
aroma amplo, intenso e elegante, notas 
de frutas maduras como cerejas, toques 
florais e notas de couro, alcaçuz e feno 
seco. No paladar encorpado intenso, ótimo 

equilíbrio entre taninos, acidez e álcool. 
Final persistente e quase interminável, vai 
bem acompanhado de massas com molhos 
consistentes, carnes de caça, cabrito, 
ossobuco, polpetone e queijos fortes como 
pecorino, parmesão e Taleggio.
Brunello di Montalcino (DOCG Riserva 
2005)
R$ 338,90
TodoVino Interfood
(11) 2602 7266
www.todovino.com.br

A Excelência Italiana
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As Melhores Safras
A Expand também está trazendo grandes Brunellos e recentemente 

realizou degustação vertical do Brunello di Montalcino Cerretalto, com a presença 
do enólogo e proprietário da vinícola Casanova di Neri. Foram degustadas as 
safras de 1999, 2001, 2003 e 2004; para se ter uma ideia da qualidade da safra 
2001, ela recebeu pontuação máxima de 100 pontos da Wine Spectator. À venda 
no Brasil destacamos o Brunello di Montalcino Cerretalto 2003, que possui aromas 
de frutas vermelhas, maduras, na boca é encorpado e complexo, apresenta um 
ótimo equilíbrio de taninos e acidez, e um final persistente. Este vinho tem uma 
pontuação 98 pontos da Wine Spectator e 96 pontos do Robert Parker.
Brunello di Montalcino Cerretalto 2003
R$ 890,00
Expand
(11) 3129 8455

Finca Valpiedra é uma 
das pouquíssimas bodegas da 
Espanha que produz apenas um 
“Rioja de vinhedo”. O premiado 
Finca Valpiedra Reserva, elaborado 
com uvas de um único vinhedo 
excepcional e considerado um dos 
grandes pagos da Espanha, é um 
tinto concentrado, rico, potente 
e elegante, podemos sentir uma 

intensa madeira, frutas negras e 
ameixas. Repousando durante 23 
meses em barricas francesas, foram 
produzidas somente 15 mil garrafas, 
foi considerado melhor Rioja pela 
revista alemã Wein Gourmet.
Mistral
US$ 99,50
(11) 3372 3400
www.mistral.com.br

Vinho da Pedra

A sorte beijou a vinícola 
Oyster Bay quando ela apostou na 
região de Marlborough, na Nova 
Zelândia, para o desenvolvimento 
de seu sauvignon blanc. Logo 
na primeira safra, venceu uma 
degustação às cegas promovida 
pela International Wine & Spirit 
Competition, da Inglaterra, em 
1990. E tornou-se um dos vinhos 
mais cobiçados do planeta. 

A novidade é que a 
vinícola agora chegou ao Brasil, 
através da Vinci. E, pela qualidade 
dos quatro vinhos que produz, o 
que inclui o chardonnay, o merlot 
e o pinot noir, chega com um 
preço bastante atrativo, em torno 
de 50 dólares a garrafa – muito, 
mas muito mais do que custa em 
outros países. É o custo Brasil.

A S.A.X. provou todas as 
variedades e concluiu que todas 
valem o investimento. 

O sauvignon blanc 
se destacou pelo equilíbrio e 
frescor, com tons florais e de 
frutas brancas. Como não 
passa por madeira, faz a 
fruta falar.

 O chardonnay tem 
um tostado aconchegante 
e um frescor que chilenos, 
por exemplo, não têm pelo 
excesso de manteiga. Já o 
merlot é bem marcante, 
revelando ameixas 
pretas no paladar. 

E o pinot 
noir é um vinho que 
abre espaço na boca 
e aos poucos revela 
a sua personalidade. 
Ou seja, a Oyster 
Bay tem uma oferta 
de vinhos elegantes 
e prontos para o 
consumo por um 
ótimo preço.
Oyster Bay
Vinci Vinhos
(11) 2797 0000
www.vinci.com.br

Pérolas 
de uvas
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A casa Taittinger realizou 
degustação no final do ano passado em 
São Paulo com a presença do presidente 
do grupo Taittinger, Sr. Pierre-Emmanuel. 
O evento foi promovido pela Expand, que 
apresentou vários rótulos, harmonizados 
com o menu elaborado pelo Chef francês 
Erick Jacquim. A carne de cordeiro 
harmonizou muito bem com Taittinger 
COMTES de Champagne Blanc De Blancs 
2000, que é produzido pelo método 

tradicional de Champagnoise, possui 
aromas minerais com flores brancas, 
sobrepostos pelo aroma de amêndoas, 
baunilha e sutis notas de pinho. No paladar, 
é bem refrescante com predominância de 
frutas cítricas, com acidez acentuada, o 
que proporciona um final elegante.
R$ 878.00
Expand
(11) 3129 8455

Taittinger

Novidades Decanter
A Enoteca Decanter trouxe algumas 

novidades para completar seu vasto portfólio, 
como Pinot Grigion Collio 2009 (excelente custo-
benefício), Riesling “Ertes Gewächs” Holle Trocken 
2008, Tenuta Podernovo (da Famiglia Lunelli), Teuto 
2007, Istante 2005 (do produtor Franz Haas). Entre 
as novidades destacamos o vinho Château La Croix 

2006, da região de Bordeaux. Sua composição é de 
60% Merlot, 20% Cabernet Franc e 20% Cabernert 
Sauvignon, e seu aroma é de frutas negras maduras 
envelopadas por especiarias doces e madeira nova. 
No paladar, frutas maduras, canela e cedro; o vinho 
se apresenta bem estruturado, com ótima acidez e 
longa persistência na boca.
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Champagne com Carnes
Muitos acreditam que champagne é bebida de mulher 

e não serve para acompanhar pratos encorpados, como 
carnes ou massas com molhos, porém, isso não é verdade e as 
próximas dicas provam o contrário. 

Vamos começar pela conceituada casa Philipponnat, 
localizada no coração de Champagne, em Mareuil-sur-Ay, 
atualmente representada pela importadora Vinos y Vinos.

O Philipponnat Clos des Goisses 1999, de elaboração 
tradicional e uso parcial da madeira permite mais complexidade 
sem oxidação prematura, seu envelhecimento entre oito 
e nove anos em garrafa resulta em um palato intenso e 
estruturado, com uma explosão de mineral e acidez. É uma 
perfeita combinação para pratos mais estruturados como os 
trufados, ou com base de cogumelos e queijos curados.

Outro destaque é o Philipponnat Réserve Rosée Brut, 
um champagne rosé bem estruturado, envelhecido cerca de 
três anos sobre o fermento, muito mais do que o prazo mínimo 
legal, que é de 15 meses. Seu paladar é intenso, com excelente 
acidez, final de boca de frutas vermelhas e sua persistência é 
longa. Faz uma perfeita combinação com peixes defumados, 
patês cozidos e até carne de cordeiro.
Philipponnat Clos des Goisses – R$ 561,20
Philipponnat Réserve Rosée Brut - R$ 400,86
Vinos Y Vinos
(11) 3129 8455
www.vinosyvinos.com.br

Château La Croix 2006
R$ 236,00
Enoteca Decanter 
(11) 3073 0500
www.enotecadecanter.com.br
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Para beber de joelhos
O Grupo Esporão lançou recentemente um destilado de 

aguardente vínica, o Magistra XO (Extra Gold), elaborada na região 
portuguesa Lourinhã, é resultado da parceria entre José Roquette, da 
Herdade do Esporão, e Carlos Melo Ribeiro, da Quinta do Rol. 

Em sua produção foram selecionadas uvas de vinhas velhas 
da Quinta do Rol, todas recomendadas pelos estatutos da região. As 
aguardentes envelheceram mais de dez anos em barris de castanho, 
carvalho francês e português de diferentes idades. Após esse tempo, 
David Baverstock escolheu as melhores aguardentes vínicas velhas de 
1989, 1990,1995 e 1996, produzindo um único lote de 2.500 litros que 
permaneceu em barril de madeira até 2008 e só pôde ser comercializado 
24 meses depois. 

Sua composição é de cinco castas, Tália, Malvasia, Fernão Pires, 
Boal e Alicante Branco. No olfato percebemos um aroma complexo 
frutado (frutos secos, noz e amêndoa) com boa madeira, notas de 
baunilha, especiarias e ligeiro floral (flores secas). No paladar, complexo e 
macio, notas persistentes das frutas e das especiarias.
Magistra XO (Extra Gold)
R$ 1.100,00 (700 ml)
QUALIMPOR – Importação e Exportação
SAC: 0800 7024492
www.qualimpor.com.br
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Ouro líquido
Um autêntico tesouro em estado líquido, US$ 200 mil, foi 

o valor que um empresário chinês pagou por uma garrafa do raro 
Dalmore Sinclair, envelhecido 62 anos. Este exemplar não está no 
Brasil, mas a Dalmore, uma das destilarias mais importantes das 
Highlands Escocesas, com mais de 170 anos de idade, representada 
no país pela Casa Flora, que traz os Delmore 12, 15 e 18 anos.

Localizada na península do Cromarty Firth, a região em 
que se cultiva a melhor cevada da Escócia, a Dalmore é a destilaria 
em funcionamento com o maior inventário de whiskies vintage 

da Escócia (com idades 
superiores a 100 anos) e por 
isso tem um rico portfólio de 
edições limitadas.

A destilaria possui 
uma singularidade: utiliza 
alambiques de cobre com o 
topo achatado. São quatro no 
total, de diferentes tamanhos 
e formatos, que proporcionam 
aos whiskies complexidade e 
personalidade.
Dalmore 
www.thedalmore.com
Casa Flora 
(Importadora exclusiva 
no Brasil)
SAC: (11) 3327 5199
www.casaflora.com.br

Uma das onze garrafas produzidas do 
Glenfiddich Janet Sheed Roberts Reserve 55 anos, 
criada para comemorar o aniversário de 110 anos de 
Janet Roberts, mulher mais velha da Escócia e neta 
de William Grant, fundador da destilaria Glenfiddich, 
recebeu o lance mais alto do mundo dado por uma 
garrafa de whisky e foi leiloado por £ 46.850 – antes 
o recorde era de £ 29.400 – o valor arrecadado foi 
doado para a instituição beneficente Water Aid.

A raridade vale cada centavo, pois se trata 
de um whisky do mais alto padrão e a embalagem 
foi feita artesanalmente, inspirada em itens pessoais 
de Janet Roberts. A requintada bebida tem a cor ouro 
pálido e tom de cevada, no nariz é leve e delicado 
com aromas de flor de laranjeira e violetas, uma 
macia e delicada mistura com notas de amêndoas 
tostadas e sutil cheiro de fumaça. Além de uma 
perfeita harmonia de frutas e aromas florais, com 
toque leve de carvalho, fato raro para um whisky 
que passou tanto tempo na madeira europeia.
William Grant & Sons 
(Representante no Brasil)
SAC: (11) 2833 3333 
www.williamgrant.com

Glenfiddich Janet 
Sheed Roberts 
Reserve 55 anos
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Por Edgard Reymann Fotos Divulgação

E
ncontrar pessoas elegantes em ambientes 
elegantes é um desafio em uma cidade como são paulo, 
quando o verão resolve dar as caras. Depois de até um 
certo friozinho em janeiro, fevereiro ferveu. e foi num 
dia de muito sol, com temperatura beirando os 35 graus 
que saí rumo ao Hotel emiliano para entrevistar armen 
petrossian, o ceo desde 2004 da empresa produtora 
de caviar que leva o seu sobrenome, uma das mais 

tradicionais do mundo, com quase cem anos de existência. cheguei 
antes para me recompor e às 11 horas da manhã me sentei à mesa do 
restaurante para falarmos sobre a lendária iguaria.

armen nasceu na França, mas sua família há séculos está 
envolvida com o comércio de caviar. seus antepassados eram 
fornecedores dos czares russos desde o século 19. com a revolução 
bolchevique, em 1917, que estabeleceu o regime comunista no país, a 
família mudou-se para a França, refúgio de vários membros da realeza 
e da intelectualidade russa. Junto com eles, além do balé de Diaghilev 
e da música de igor stravinski, paris recebeu a cultura do caviar, que 
até então era pouco conhecida no país. rapidamente, começou a se 
difundir no crème de la crème parisiense durante os “loucos anos 
1920”. a combinação caviar-champagne ganhou um status que até hoje 
continua imbatível. nada mais chic e sensual do que uma colherada de 
caviar seguida de um gole de champagne numa noite romântica. Um 
clichê com argumentos sólidos, falado por muitos, realizado por poucos 

Após um ano de atividades no 
Brasil, a Petrossian anuncia a 
abertura da segunda boutique 
da marca em São Paulo – a 
sexta no mundo. Ao que parece, 
o caviar veio para ficar. O CEO 
da marca, Armen Petrossian 
falou sobre a mística da iguaria 
considerada afrodisíaca

Ouro negro
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– aqui, o vidro com 12 gramas sai no mínimo por 150 reais na sua 
boutique no shopping cidade Jardim, em são paulo.

boutique, aliás, que está completando um ano no brasil e que 
ainda no primeiro semestre deve contar com uma nova “irmã”, agora no 
badalado shopping iguatemi, também em são paulo. simplesmente um 
luxo, pois a rede de restaurantes e boutiques da marca conta com uma 
unidade em paris e três nos estados Unidos (nova York, Hollywood e las 
Vegas). em um comércio mundial que atinge 120 mil toneladas da ova 
do esturjão, a petrossian detém 15% desse luxuoso mercado que tem na 
marca uma referência de qualidade.

Franco, armen acha que as pessoas precisam ser melhor 
apresentadas ao caviar, já que para consumi-lo é preciso um mínimo 
de savoir-faire. este é um dos objetivos do aprofundamento da marca 
no brasil, que está levando o grupo a abrir um novo endereço. ações 
como o menu-degustação e palestras sobre como servir e harmonizar 
a iguaria na culinária e também com bebidas estão em pauta. bem 
falante, simpático, ostentando um bigode que lhe confere elegância 
e tradição que vem da europa oriental, armen falou sobre os tipos de 
caviar que produz, de suas pesquisas com peixes pré-históricos da 
amazônia, como o pirarucu. trouxe duas novidades: o fleur de caviar 
e o caviar powder, que estarão em breve nas boutiques paulistanas. 
gentilhomme que é, desculpou-se por não falar português mas não 
se vexou quando provocado a falar sobre os poderes afrodisíacos da 
iguaria na entrevista que deu à s.a.X.

O controle de Armen Petrossian 

Boutique Petrossian, Paris
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A Boutique Petrossian completou um ano de Brasil. Quais suas conclusões?
acho que foi bem positiva. Vimos um grande interesse e curiosidade das 
pessoas. porém, não estamos tão acessíveis como gostaríamos. por isso 
resolvemos abrir uma nova boutique, agora no shopping iguatemi, que é 
mais visível e mais frequentado pelo tipo de consumidor que queremos atrair.

O sr. é da opinião de que, mais do que apresentar o caviar às pessoas, é preciso 
apresentar às pessoas ao caviar?
sim, este é um bom jeito de pensar. não basta comprar o caviar e 
simplesmente consumi-lo. não se trata de uma iguaria simples. Há 
muito savoir-faire nisso. por isso, pretendemos lançar alguns tipos de 
degustação, que você poderá oferecer como presente a alguém.

Como se dá o processo de seleção de ovas do esturjão?
o processo é bem parecido com o vinho. o especialista seleciona as 
melhores ovas de cada peixe, independentemente do tipo do esturjão. 
comercializamos ovas ossetra, alverta, transmontanus, siberiana, kaluga 
e shassetra. para cada tipo de ova, há uma seleção de suas melhores 
partes. assim como o mesmo tipo de uva se produz o vinho grand cru ao 
mediano, a qualidade da ova define o caviar mediano ao hi-end.

Não existem blends de caviar, assim como há no vinho?
não, absolutamente. aliás, não se mistura nem as ovas entre peixes da 
mesma espécie. a qualidade varia de peixe para peixe, por isso não se mistura 
nada. existe apenas um tempo de maturação das ovas, que pode levar de dois 
meses a um ano, antes que ela possa ser consumida em sua melhor forma.

O gosto da ova do esturjão in natura, tirado ali da barriga do peixe na hora, 
difere muito da que é servida?
sim, e ele não é tão bom.

Quais os quesitos usados para se analisar a qualidade do caviar?
assim como o vinho tem notas de gosto e aroma, o caviar também tem suas 
características. porém, elas têm muito a ver com o reino do mar: analisamos 
a intensidade, a salinidade, o grau de iodo e de notas de algas no gosto e 
no aroma. mas também pode-se identificar acidez, amargor, notas de frutas 
secas e castanhas, inclusive a castanha brasileira, que eu adoro!

O esturjão é um peixe pré-histórico, assim como alguns peixes amazônicos, 
como o pirarucu. O senhor chegou a pesquisá-lo?
sim! Durante cinco anos pesquisamos o pirarucu e chegamos à conclusão 
de que ele não serve para se produzir algum tipo de caviar. É impossível 
inseminar ovas em cativeiro, como fazemos com o esturjão, e as ovas têm 
fases de maturação variadas dentro de um mesmo peixe. É impossível 
cultivá-las. no entanto, a carne do pirarucu é deliciosa.

Como o caviar se tornou adorado pela realeza?
isso começou a acontecer no século 19, na rússia. até então, não se 
sabia como preservar a comida, além do uso do sal. não havia métodos 
de refrigeração, nem muito conhecimento sobre isso. sabia-se apenas 
que o limão ajudava a matar as bactérias. mas desde a antiguidade se 
consome caviar. ele era servido em forma de patê e era muito salgado. 
continuou salgado na idade média, por exemplo, quando era usada para 
salgar o ovo. na rússia, a corte dos czares começou a buscar métodos 
de conservação com o gelo, já que lá é muito frio boa parte do ano. isso 
permitiu que o caviar chegasse à corte fresco. Há duzentos anos, o caviar 
era muito mais salgado, assim como o champagne era uma bebida de 
sobremesa, pois para se conservá-la era colocado açúcar.

E no Ocidente, como passou a ser idolatrado?
na paris dos anos 1920, ele começou a ser consumido pela elite 
intelectual e financeira da França, muito a partir do contato com os 
refugiados russos.

Boutique Petrossian, no 
Shopping Cidade Jardim
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Conhecendo a cozinha da Pérola do Atlântico

Por Cacá Fernandes

em minha última visita à cidade luz, numa tarde fria, 
ensolarada e muito agradável, visitei a loja petrossian em paris, com 
o objetivo de conhecer o badalado restaurante “144”, que fundado em 
1999, fica em cima da loja de caviar mais famosa do mundo, enfim uma 
verdadeira instituição da gastronomia mundial.

a experiência não poderia ter sido mais prazerosa, a bela chef 
rougi Dia, uma franco senegalesa que vem sendo apelidada de a pérola 
do atlântico, e que em sua cozinha mistura os ingredientes famosos da 
loja, com especiarias indianas e toques da tradição africana, me recebeu 
muito bem e me apresentou um menu degustação que surpreendeu 
pela sutileza com que o caviar, principal produto da casa, foi utilizado: 
na medida certa.

“Le 144”
Petrossian Restaurant
18 Boulevard de La Tour Maubourg
75007 Paris / França
33 (0)1 44 11 32 32
www.petrossian.fr

Servido puro, com o que o caviar deve ser acompanhado?
sugerimos a vodca e, naturalmente, o champagne.

Por exemplo, que tipo de caviar se comeria bebendo um Taittinger Comtes 
de Champagne?
esse é um champagne de muita personalidade, então no caso eu serviria 
o caviar alverta, que produzimos na califórnia.

Sendo caviar uma ova, poderia causar resistência para algumas mulheres 
menos abertas a novidades. Como o senhor resolveria essa questão?
Você conhece alguma mulher que tenha rejeitado caviar? (risos) o caviar é 
um “guardião do tempo” mais poderoso do que um relógio suíço. Você vai 
sempre se lembrar da data que comeu um caviar. É sempre uma data especial. 
o caviar é muito sensual, e agrada tanto a homens como a mulheres. sua 
textura e seu gosto são tão únicos que quando você pega uma colher dele 
(de preferência de madrepérola) e põe na boca, seu gosto é tão especial que 
se torna inesquecível. É uma sensação que explode na boca.

Então, ele seria um afrodisíaco?
sem dúvida!

E, como tal, acredita que haja outro prato que deva ser servido após o caviar? 
Não consigo imaginar outra coisa que...
exatamente! acho que você terá de adaptar o caviar ao programa ou o 
programa ao caviar! (risos) não se trata de “caviar à la luxe”, o que eu acho 
um erro. caviar é algo grandioso numa colher pequena. Você o coloca na 
boca e vai repetindo o prazer, acompanhado de pão ou champagne.

O senhor acredita que ele deve ser melhor apreciado “antes, durante ou depois”?
o segredo é ter o caviar na boca e repetir a experiência até se sentir 
satisfeito. se você quer um segundo produto depois do caviar, você pode 
acabar tendo um terceiro... (risos) sobre antes, durante ou depois, eu 
acredito na fórmula caviar, caviar, caviar...

Mudando um pouco de foco, o senhor poderia explicar o significado do símbolo 
da Petrossian e porquê nunca o modernizaram?
ele hoje pode ser considerado um símbolo kitsch. gostamos disso. É 
uma alegoria: o barco recebe o vento de popa em suas velas. na frente, 
pequenas ondas sugerem que o vento vem em sentido contrário, 
levantando ondas como numa tempestade. ao fundo, há o sol, o que seria 
impossível nessa situação. ele representa a luta que o homem tem para 
conseguir produzir o caviar. É o desafio de lutar com forças antagônicas. 
não se muda um ícone. 

Um CliChê COm ArgUmEntOS 
SólidOS: nAdA mAiS ChiC 
E SEnSUAl dO qUE UmA 
COlhErAdA dE CAviAr SEgUidA 
dE Um gOlE dE ChAmPAgnE 
nUmA nOitE rOmântiCA

Chef rougui dia e Armen Petrossian

terrace Petrossian, Paris
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Carnaval em Búzios/RJ

O
s empresários da noite Marcelo 
Yura (Authentic Project) e Mário 
Bulhões (Pacha) receberam um 
seleto grupo de convidados 
no Boutique Club Hotel, em 
Búzios no Rio de Janeiro, para 

um carnaval diferente. A S.A.X. Magazine e o 
Authentic Project promoveram uma Pool Party 
na segunda feira de carnaval ao som dos DJs 
David Hopperman-St. Tropez, Daniel Dalzochio, 
Du Vallejos e Paulo Oliveira, com muita gente 
bonita. O clima da festa foi incrível e marcou o 
início de uma história de sucesso do hotel, que 
promete agitar a noite de Búzios. 

1) Priscila Maia
2) Fran Squarça e Camila Antonello
3) Aline Gotschale e Danilo Bottrel
4) Carol Torloni e Vanessa Zago
5) Luis Oliveira e Lury Toledo
6) Felipe Klein e Barbara Casati
7) Eduardo Vallejos e Geovana Santos
8) Pool Party Authentic Project
9) Gustavo Muniz e Poliana Oliveira
10) Daniel Dalzochio
11) Beto Nunes e Priscila Maia
12) Mario Bulhões e Marcelo Yura
13) Ronaldo Catti
14) Elisa Walter

Por Ney Ayres
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Jantar dos Deuses
O Hotel Fazenda Dona Carolina 

localizado na cidade de Itatiba, interior 
de São Paulo, em parceria com a Maison 
Petrossian, realizaram jantar degustação 
de um dos produtos mais nobres na da alta 
gastronomia, o caviar. O evento contou com 
a presença de aproximadamente 90 gourmets, 
entre hóspedes e convidados. Na degustação,  
dirigida pelo diretor geral da marca no Brasil, 
Aurélien Bich, foram degustados Caviar Baeri 
Royal e Caviar Alverta Imperial. O jantar foi 
elaborado pelo Chef Marcelo Giachini e os 
pratos foram harmonizados com água Voss, 
champagne Deutz e Vodka Belvedere.

1) Francisco Arruda Sampaio, Pedro 
Stefani Marino, Ariel Adjman, Marcela 
Carvalhal e Rita Arruda Sampaio
2) Francisco Albuquerque, José Marino, 
Marcelo Giachini e Aurélien Bich
3) Susana Stefani Marino e José Marino
4) Tânia Müller, Antônio Pereira Carvalhal 
Neto e Helô Saddi
5) Ana Maria Vieira Santos e 
Marcela Carvalhal
6) Luciana Vendramini, Samantha 
Dalsoglio, Marcelo Giachini, Susana Stefani 
Marino, José Marino, Ângela Stefani e 
Jorge Malouf
7) Claudia Pirani, Jorge Malouf, 
Tânia Müller, Ney Ayres, Moacir Marte e 
Pedro Marino
8) Francisco Albuquerque, José Marino, 
Aurélien Bich, Samantha Dalsoglio
9) Ney Ayres, Jorge Malouf e 
Ângela Stefani
10) Cavier Petrossian
11) Champagne Deutz e Vodka Belvedere
12) Palestra de Aurélien Bich
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Quinto aberto Vista Verde
A S.A.X. Magazine apoiou o V 

Aberto do Vista Verde Gof Club, localizado 
no interior de São Paulo KM 50 da Rodovia 
Castelo Branco. O evento, idealizado pela 
Iddhi MKT/eventos em parceria com a In Time 
Comunicação contou com a participação de 
120 convidados durante dois dias de evento. 
Foram realizadas diversas competições, onde 
os golfistas se divertiram com várias opções 
de modalidade entre elas o Troque Play em 
36 buracos, sendo 18 por dia, divididos em 
duas categorias, masculina e feminina. Para 
os menos experientes uma clínica de golf 
para iniciantes foi oferecida. Os vencedores 
receberam troféus e prêmios durante almoço 
de confraternização. Todo o evento teve apoio 
da S.A.X. Magazine e de nossos parceiros como 
a TNT Energy Drink, cerveja Itaipava Premium, 
vodka Blue Spirit, whisky Glenfiddich 12 anos 
e massas Pissani.

1) Driving Range Vista Verde Golf Club
2) Campeões do V Aberto do VVGC
3) Hiroyasu Hiragami e Meiry Nakahara
4) V Aberto do Vista Verde Golf Club
5) Cesar Choi
6) Vista Verde Golf Club
7) Beto Ora e Carlos Pancia
8) Carlos Pancia, Vitor Matarezio, 
Bruno Henrique e Ney Ayres
9) Presença feminina no Aberto do VVGC
10) Carlos Pancia, Mauro Batista, Beto Ora, 
Jorge Saeki e Antônio Junqueira Zurita
11) Ruriko Nakamura e André Hiragami
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138 SPOT Evento Blue Apple A S.A.X. e a vista da maçã azul
Desde a inauguração da Blue Apple, em 

dezembro do ano passado, a S.A.X. Magazine 
em parceria com o Authentic Project vem 
realizando festas diferenciadas às quintas- 
feiras. Em um projeto inovador, as festas já 
se tornaram badaladas e vem reunindo gente 
bonita e descolada de toda a região de Mogi 
das Cruzes. Além de toda a badalação, o novo 
espaço, que desfruta de uma vista privilegiada 
da cidade e do Vale do Itapeti, promete, 
juntamente com o Chef Luciano Murakami, 
aguçar o paladar dos frequentadores com 
receitas e aperitivos da cozinha internacional 
mesclada com a cozinha oriental. 

1) Marcelo Yuro e Thiago Mansur
2) Hiroshi Yoshida
3) Aléxia de Brito
4) Camila Cuco
5) Amanda Pereira e Vanessa Motta
6) Paulo Oliveira
7) Maria Fernanda Coelho
8) Luciano Murakami
9) S.A.X. Magazine #22
10) Amanda Griebel
11) Melissa Costa
12) Leonardo Arouche
13) Pamella Guimarães
14) Renata Mendes
15) Ana Júlia Stocco, Rafael Straube e 
Francine Aristmunho
16) Luis Henrique
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Festa em grande estilo
Para comemorar o lançamento da 

edição 22, a S.A.X. Magazine realizou uma festa 
no lounge do restaurante Chakras, no Jardins, 
um dos bairros mais nobres de São Paulo. 
A edição que trouxe Thaila Ayala na capa, foi 
comemorada pelos quatrocentos convidados 
entre personalidades da noite, empresários, 
publicitários e modelos, que fizeram a festa 
se arrastar até as quatro horas da manhã.  
O evento teve um line-up da revista Mixmag 
que também estava comemorando seu 
aniversário de dois anos no Brasil. Após o 
coquetel, o evento se transformou em um 
verdadeiro festival de música eletrônica, onde 
se apresentaram os DJs Beto Dias (OI FM), 
Marina Dias (MS3), Marcos Z (Lado Z), Aryela 
Knox (Numark), Djouney (a.k.a. Miguel Reis 
– Chakras) e o live Oil Filter feat. Ryonn, com 
percussão do Fernando Baía (a.k.a. Lumière e 
Tihuana), a festa foi regada a TNT Energy Drink, 
vodka Blue Spirit em drinks descolados, além 
de toda linha de cervejas Premium Itaipava e 
whisky Glenfiddich 12 anos.

1) Chakras
2) Alex Korolkovas
3) Energético TNT: mistura explosiva
4) Rildo Rossetti e sua equipe TNT
5) Taise Mazurek, Beto Dias, Tatá Leão, 
Layla Mendes e Ney Ayres
6) Paulo Nazir e Marcos Gouveia
7) Paulo Rocha
8) Junior Lau, Paulo Rocha, Gustavo 
Costa, Adriana Barros, Aline de Paula e 
Santiago Miranda
9) Vitor Matarezio, Daniele Bette e 
Fernando Fanelli
10) Edgard Reymann, Flávia Liz Di Paolo e 
Victor Schilton
11) Andrea Martins, Eurico Junqueira e 
Cacá Fernandes
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1) Carro Conceito 
Juergen Ziegler, Presidente da 

Mercedes-Benz do Brasil, no já tradicional 
evento Top Night Mercedes-Benz 2012, 
realizado no dia 2 de fevereiro, na casa 
Fasano em São Paulo. Na ocasião, foi 
apresentado aos convidados o Classe A 
Concept, primeiro carro conceito da nova 
geração de automóveis da montadora alemã. 
O modelo alia design dinâmico e arrojado 
às inovações e soluções tecnológicas. Luís 
Trípoli, fotógrafo (ao centro) e Dimitris 
Psillakis, diretor de Marketing e Vendas 
Automóveis da Mercedes-Benz.

2) Coleção Princesse Grace de 
Mônaco

Amber Heard, estrela do seriado 
Glee, junto com CEO para a Montblanc 
North America Jan-Patick Schmitz, na festa 
promovida pela marca no dia 21 de fevereiro  
em parceria com a revista Vanity Fair. O evento 
foi realizado no Bel Air Hotel, em Los Angeles, 
onde está ocorrendo uma exposição da Coleção 
Princesse Grace de Mônaco.

3) Nova Cônsul
Nova cônsul de Turismo da Espanha, 

Elvira Marcos Salazar, que assumiu em 
fevereiro o escritório de turismo da Espanha, 
foi apresentada em um almoço no restaurante 
espanhol Alma Maria Jardins, em São Paulo. 
Segundo a cônsul, o governo espanhol deve 
fazer maiores investimentos para atrair o 
turista brasileiro para terras espanholas. 

4) 30 anos
Jean-Philippe Pérol, diretor Américas 

da Atout France, marcou presença no almoço 
de lançamento das comemorações de 30 anos 
da presença do Turismo Francês no Brasil 
e abertura da Turnê 2012 do Destination 
France, campanha nacional para atrair mais 
turistas brasileiros à França e divulgar novos 
destinos do país. O evento foi realizado 
Restaurante Arola Vintetrês do Hotel Tivoli 
São Paulo e contou com presença da imprensa 
especializada em turismo e luxo. Na ocasião 
foi lançada a campanha “França e Brasil 30 
anos à frente”.

5) Quatro estações
Christophe Michalak, o Chef Pâtissier 

do Plaza Athénée Paris, um dos hotéis da 
Dorchester Collection, veio ao Brasil no final 
de 2011 para apresentar a suas novas criações 
à imprensa, clientes e trade. Os doces feitos 
por Michalak, considerados como joias são 
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servidos e expostos na Galerie des Gobelins do 
Plaza Athénée em seis displays fechados. Suas 
criações são lançadas conforme a estação do 
ano – outono/inverno e primavera/verão – e em 
datas comemorativas.

6) Condecoração
O CEO da Vacheron Constantin, Juan 

Carlos Torres, foi condecorado “Cavaleiro da 
Ordem das Artes e Letras” pelo embaixador 
da França na Suíça, Alain Catta. A nomeação 
aconteceu durante a pré-estreia da exposição 
“Masques à Démasquer” em 21 de fevereiro, no 
Museu Barbier-Mueller, em Genebra. Na foto 
(esquerda à direita): Jean-Paul Barbier-Mueller, 
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presidente do Museu Barbier-Mueller; Juan 
Carlos Torres, CEO da Vacheron Constantin; 
Alain Catta, embaixador da França na Suíça.

7) 20 anos 
O cantor Emílio Santiago realizou 

um show em comemoração ao vigésimo 
aniversário do Grupo Literatus Educacional. O 
evento foi realizado no Teatro Amazonas em 
Manaus e contou com a presença de jornalistas 
e formadores de opinião onde também foi 
lançado do livro “20 anos de Histórias e 
Conquistas” no qual é explanada a trajetória 
do Grupo Literatus Educacional. Atualmente 
o Grupo conta com 10,5 mil alunos, em três 

sedes, onde oferece as modalidades de ensino: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, Educação Profissional, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e o Ensino Superior 
com a Graduação, Pós Graduação e extensão.

8) Tecidos sofisticados
Vittorio Osella, da Loro Piana, no 

almoço de lançamento da linha Loro Piana 
Interiors no Brasil. O evento foi realizado no 
Restaurante Tre Bicchieri, em São Paulo. A 
Loro Piana é considerada uma das maiores 
referências mundiais em qualidade na 
produção de tecidos, sobretudo lã e cashmere, 
para alfaiataria, artigos de moda, e mais 

recentemente, para a decoração de interiores. 
Vittorio anunciou abertura da primeira loja 
Loro Piana Brasil, a ser inaugurada, em 2013, 
no Shopping Iguatemi JK. A empresa abriu 
recentemente um show room em São Paulo.

9) Nova Coleção
Andrezza Mastiguim, gerente de 

produtos da Yves Saint Laurent, recebeu 
convidados durante o SPFW, com um brunch 
fechado no hotel Slaviero Executive Jardins, 
para o lançamento da coleção de maquiagem 
Outono/Inverno 2012. O must da coleção é 
o Rouge Pur Couture Glossy Stains, que tem 
previsão de lançamento em maio.
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crônicas humanas Por Adalberto Piotto
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A crise europeia vista 
sob olhos humanos

Já livre da minha rotina diária de âncora da CBN, de onde 
me desligara semanas antes, a viagem à Europa no fim de novembro 
passado teve dois objetivos: um poético, outro jornalístico. De poesia, 
era uma pesquisa para um romance que pretendo escrever, um Romeu 
e Julieta contemporâneo, visceral. De jornalístico, vim tentar entender 
a crise europeia pelo lado do cotidiano e humano das pessoas. Os 
correspondentes brasileiros têm tratado o assunto em economês, 
politiquês ou generalês. Nada disso me interessava. 

E foi numa quinta-feira, já com decoração de Natal pelas ruas, que 
conversei com dois amigos franceses. Com Jean-Luc, um almoço regado 
a muita conversa sobre as escolhas que fazemos. Católico fervoroso, mas 
filosófico, não sucumbia ao imediatismo das curas pseudosalvadoras, 
mesmo para um recente 
problema de saúde e, por isso, 
andava preocupado com o 
estado das coisas. Pessimista 
em relação à crise europeia 
e um crítico do jeito de ser 
dos franceses que, segundo 
ele, “precisam trabalhar 
mais, atender melhor” para 
sair da atual situação, ele se 
mostrava cético para soluções 
no curto prazo.

 E justificava seu 
ceticismo. Na França, berço 
de muitos pensadores, Jean-Luc me conta que muitos hoje em seu país 
abriram mão de pensar. Tal como se autoinoculassem um anestésico 
anticrise, ‘anti’ assuntos espinhosos, etc. Convenhamos que no Brasil, 
sabemos bem como é isso. Mas aqui, põe-se a culpa na educação ruim 
da média da população. Na França, a educação é muito superior, o que 
nos leva a pensar que o ser humano talvez tenha cores, religiões e fale 
línguas diferentes, mas são por demais parecidos nas suas idiossincrasias 
e contradições. Uns poucos se preocupam, a maioria espera sempre pelo 
melhor, otimista que é a espécie, mas nada faz para mudar as coisas. 

Logo depois do almoço com Jean-Luc, que me disse querer 
mudar-se para o Paraguai, “um lugar mais feliz”, de onde é sua mulher, 
Michel vem ao nosso encontro para um café e petit fours apimentados. 
Versado em política internacional, logo de pronto, a sentença: “Onde 
muita gente pode votar e vetar não se vai a lugar algum”. O fato é que 

membros como Grécia e Polônia, pouco preparados, ganharam poder de 
voto, mas não ofereceram nada ao bloco. Socialmente, a união foi boa e 
quase um paraíso a se levar em conta que só no século passado a Europa 
teve duas guerras. Mas economicamente não se chega a lugar algum com 
27 membros dando opinião e tudo de muito importante precisando de 
unanimidade. É o que é a zona do Euro hoje. 

Mas crise de europeu, quando se caminha pelas ruas de Paris, é 
bem interessante. Os restaurantes ficam cheios, sobretudo à noite quando 
se sai de casa por opção. Nos lugares pelos quais passei, até há turistas, 
mas são regiões densamente frequentadas pelos parisienses. E os preços 
dos espetáculos e dos restaurantes não baixaram, sobretudo no jantar. Em 
um almoço no tradicionalíssimo – e simples – le Relais de l’Entrecôte, em 

Montparnasse, com a combinação 
francesíssima de carne, batata 
frita, saladinha e sobremesa com 
meia garrafa de vinho da marca 
do restaurante, gastei 80 euros 
para dois. À época, uns 220 
reais. A ideia que no Brasil tudo é 
absurdo parece equivocada. 

Uma crise existencial

Olhar as coisas à 
distância requer coragem por 
ter avançado sozinho e controle 

da solidão intelectual, do pensamento. Ter preterido a adesão automática 
da maioria para ter o direito de análise é tão corajoso quando dolorido. 
Você não tem o calor dos amontoados para se aquecer, obra da Física de 
muitos corpos juntos e gerando calor que se soma, mas tem a fantástica 
liberdade individual de escolha, por vezes fria, mas ainda liberdade.

Estou no trem de Paris para Londres. Já é sábado, três de 
dezembro. Ao olhar a paisagem lá fora, penso em tudo que vi, li, conversei 
e observei estes dias na capital francesa.

A sociedade se transformou, ou talvez sempre fora assim, num 
aglomerado coletivo que pensa e pratica o individualismo, uma dicotomia 
avassaladora e própria das contradições humanas menos nobres. Por 
isso, chamei de “calor dos amontoados” esta, falsa pra mim, sensação 
de calor e amparo que se imagina ter quando se adere a um jeito de 
ser apenas porque a maioria assim o faz. Abre-se mão da soberania da 

Uma viagem pra reparar na crise e nas pessoas
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Socialmente, a união foi boa e quase 
um paraíso a se levar em conta que 
só no século passado a Europa teve 
duas guerras. Mas economicamente 
não se chega a lugar algum com 27 
membros dando opinião e tudo de muito 
importante precisando de unanimidade
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sobriedade pelo deslumbramento do suposto conforto do grupo, da 
opinião consentida e seguida sem muito pensar. Aliás, pensar dói. Mas 
lhe dá independência.

Esse coletivo que abarca um montão de gente é individualista 
ao extremo. Os europeus neste momento, em meio à crise, sugerem 
apenas querer se salvar. 

À época, li nos jornais da França que os alemães, parceiros na 
administração da crise, têm reclamado de sentimentos antigermânicos 
com alusões ao nazismo dos franceses, radicais ou não, governamentais 
ou não. A Alemanha mais eficiente economicamente, mais rica e 
por isso mais confiante em expor suas opiniões anticrise, estaria 
incomodando os franceses. E não raro foi ouvir da atendente do hotel, 
do taxista, do companheiro de trem e avião que os alemães da crise 
ou os ingleses isolacionistas são neonazistas. Aliás, todos rotulam os 
outros de nazistas quando apenas discordam de algo. Quando faltam 
argumentos, usa-se um rótulo.

Não ouso aqui fazer comparação da posição alemã, francesa 
ou inglesa na crise europeia, mas apenas de fazer um ensaio sobre o 
comportamento humano sob certa luz filosófica.

Continuo a análise no mesmo dia já no trem que me leva a 
Cheltenham SPA, ao sudoeste de Londres, nos Cotswolds, nessa minha 
saga pelo romance Giovanne e Giovanna, o meu Romeu e Julieta 
contemporâneo que pretende discutir e entender o amor em meio a 
essa sociedade de competitividade extremada, de busca desenfreada 
por resultados no trabalho e na carreira em que um sorriso do chefe 
– que pode indicar uma nova promoção – provoca mais os hormônios 
que o beijo do companheiro amado – algo que significa amor ou paixão 
aflorada, dependendo da movimentação das duas línguas.

Claro que aqui, longe de querer ser um monge do amor, entendo 
o ditado de que “quando falta dinheiro, acaba a paixão” (no caso europeu, 
sobram acusações de nazismo). E fazer amor dá fome. E comida tem seu 
preço. Mas doses de equilíbrio e humanismo fazem bem.

Olhares franco e anglo-brasileiros

No trem que me leva de Londres para Cheltenham, no sudoeste 
inglês, ainda me lembro da última visita em solo francês, à Maison du 
Champagne Deutz, em Ay, próximo à Epernay. Há uns dois anos, fui 
convidado pessoalmente por um dos diretores da empresa que estivera no 
Brasil. E foi certamente um convite pessoal, dada a gentileza da recepção 
que tive de monsier Lallier Deutz, o presidente da empresa. Cosmopolita 
e atento aos movimentos do mundo, ele me conta que começou na 
empresa passando dias inteiros numa adega fria e com pouca luz girando 
garrafas no pepitre, uma atividade tanto braçal quanto necessária para 
bons champanhes.

E foram três horas de visita, degustação, almoço e muita 
conversa. Ele, que acabara de voltar de uma viagem comercial ao Japão, 
aproveita o momento para me relatar de forma peculiar os dois lados da 
viagem, um oriental e outro ocidental, ambos riquíssimos sobre como 
povos enfrentam crises.

Os japoneses, que estão em recessão econômica desde o fim 
do boom dos anos 80 e sofreram recentemente com um terremoto 
avassalador que provocou uma explosão numa das usinas nucleares, 
estão bebendo champanhe mais que antes. Explica Lallier-Deutz: “assim 
como em boa parte do mundo, no Japão champanhes também eram 
uma bebida apenas para comemorações e ocasiões especiais. Agora, 
apesar dos recentes problemas, e talvez por causa deles, os japoneses 
têm consumido muito mais champanhe e tomado de forma mais natural, 

apenas pelo prazer de beber, de viver”. E japoneses que trabalham doze, 
treze horas por dia fazem por merecer. 

A citação do trabalho no Japão provoca a segunda história, a 
do lado ocidental.

A viagem que fiz a Epernay foi numa sexta. Na véspera, monsieur 
Deutz tinha acabado de chegar da sua viagem continental. Menos de 
24 horas depois, lá estava ele trabalhando e me recebendo. A vinícola 
tinha mais ou menos uns dez funcionários trabalhando, embora lá 
trabalhassem 80, parecia vazia. Mas o dono estava lá e me explicou que a 
legislação trabalhista na França é algo surreal. Os franceses praticamente 
trabalham apenas de segunda a quinta, quatro dias por semana. E ele 
que viajou, fosse um funcionário normal, teria direito a quatro dias de 
descanso para se recuperar do longo tempo de viagem intercontinental 
entre Tóquio e Paris. 

Ainda me explicando peculiaridades da legislação trabalhista 
francesa, cita que certa vez na China, de trabalho quase exploratório, 
ouviu do gerente de uma rede de hotéis luxuosos, onde o champanhe 
Deutz é a bebida oficial, que “a China é o mundo do desenvolvimento 
e a França é o mundo do conforto”. Nem um nem outro parece estar 
no modelo certo.

Com a cabeça em tudo isso, já em Londres para encontrar um 
amigo da diplomacia inglesa, ouço dele que seus filhos adoram carros 
BMW e Mercedes, mas dizem detestar os alemães. E que os rapazes, com 
quem se preocupa por terem tido a oportunidade de estudar mundo 
afora, apenas reproduzem um sentimento coletivo de uma população 
jovem europeia que nasceu na Europa rica, de elevado bem-estar social 
a partir dos anos 70 e que se limitou a ver nos livros o quão sofrida e 
dura fora a vida de seus antepassados que lhes garantiu a paz e a boa 
vida do pós-guerra.

São esses os europeus que parecem não querer entender que 
na crise, tal como fizeram e fazemos os latino-americanos, se trabalha 
mais e melhor. E que se salvar sozinho provoca desigualdade social 
insuportável. Os pais, avós e bisavós deles sabiam disso.  
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Conexão total
Ainda traumatizada com o divórcio, depois de um casamento 

que pareceu perfeito por 20 anos até o marido se apaixonar por aluna da 
universidade onde lecionava, Tereza só queria uma coisa: reintegrar-se ao 
mundo. Derrubado o muro de isolamento social que até então restringia suas 
atividades ao trabalho, a primeira coisa que a advogada fez foi tomar pé das 
transformações ocorridas enquanto esteve casada. 

Descobriu que além da internet, o Facebook, Orkut, SMS e demais 
redes sociais haviam se tornado a forma de comunicação e relacionamento 
entre pessoas. Sem prática no assunto, ela se sentia como quem retorna ao 
país após longa ausência, uma estrangeira em relação a novos hábitos ditados 
pela tecnologia da mobilidade. Timidamente tentou dar os primeiros passos 
dentro desses novos parâmetros estranhos. Depois de colocar nome e email 
na praça, em dias começou a receber dezenas de solicitações de conexão 
de todo tipo de gente desconhecida. Conhecidos também, desses que nem 
lembrava mais, ou preferia esquecer que existiram. 

Já pensava em desistir das conversas superficiais e inúteis pelo 
Facebook – cansada também de tanta exposição pessoal –, quando surgiu 
João Tadeu em sua vida virtual. Solteirão, dono de uma concessionária de 
caminhões em Araçatuba, interior de São Paulo, ele parecia ser diferente. 
Educado e gentil, razoavelmente bem informado, logo os dois estabeleceram 
uma comunicação natural e até meio antiquada para os padrões da net, 
seguindo protocolos de conduta, respeito e formalismo. Do mundo virtual 
ao telefone foi um pulo. Logo Tereza e João Tadeu estavam pendurados nos 
seus aparelhos horas seguidas como velhos conhecidos, na busca de tempos 
perdidos e denominadores 
comuns. É verdade que de vez 
em quando João Tadeu iniciava 
uma conversa chatíssima 
sobre a sua rotina diária à 
frente da concessionária de 
caminhões, qual o tipo de 
motor ideal para cada veículo, e detalhes sobre vendas realizadas. 

Mas Tereza, carente de companhia e com a autoestima em baixa, 
tratava esses momentos sem graça como deslizes menores, procurando 
associar João Tadeu ao demais bons diálogos mantidos entre eles.

Seja por medo de decepção com o verdadeiro “eu” escondido em cada 
um, protegidos pela confortável muralha da internet e pela distância de quase 
meio milhar de quilômetros que os separava, ambos culpavam compromissos 
profissionais para adiar o quanto puderam o primeiro encontro ao vivo. Isto 
não impediu, no entanto, que criassem entre eles uma intimidade galopante, 
típica dos que convivem com redes sociais. 

Foi com essa falsa sensação de quem se conhece há anos, num 
rompante de audácia, que em uma tórrida conversa sensual, um dia João 
Tadeu pediu a Tereza para fotografar a própria boca e enviar por SMS ao seu 
celular. Diante do mal estar provocado pelo silêncio dela no outro lado da 
linha, explicou que a sua proposta nada tinha de indecente ou desrespeitosa. 
Explicou que a prática do sexting, que inclui enviar fotos eróticas pelo celular, 
era amplamente adotada nos países mais civilizados entre pessoas adultas. 
Relutante e sentindo-se ridícula pelo vacilo, Tereza acabou por concordar. Ele 
por sua vez se desmanchou em elogios à beleza e sexualidade da advogada 
logo que o material solicitado chegou pelo celular. 

Dias depois, mais confiante, pediu à Tereza um SMS com a foto dos 
seios, no que, para sua surpresa, foi prontamente atendido. Atribuiu à timidez 
e inexperiência de Tereza não ser por ela requisitado a retribuir-lhe a gentileza 
com uma imagem de uma parte mais íntima de seu corpo. Na verdade, 
sentiu-se até aliviado por não ter que apresentar a calvície pronunciada e 

o estômago saliente. Dias depois, o jogo erótico voltou a ocorrer, só que 
de forma inesperada. Estava Tereza em seu escritório recebendo clientes 
engravatados de uma multinacional quando o celular apitou com uma 
mensagem. Rabo de olho, ela viu que era João Tadeu: “Mande agora sua foto 
pelada, sem calcinha”. Como que comandada por força superior irresistível, 
ela pediu licença e trancou-se no banheiro, fazendo o solicitado. 

Agora que estavam sem freios nas ações e muito excitados, veio 
o próximo comando do amor à distância. Tereza deveria tirar uma série de 
fotos, nua e provocante, e enviá-las a João Tadeu. Era uma tarde de sábado. 
Com calma e relaxada, deitada em sua própria cama, ela se despiu e passou 
a buscar posições sensuais, com ângulos que melhor a favoreciam para 
primeiro clicar, e a seguir remeter ao celular de Araçatuba. 

Estava no meio do processo quando o telefone da casa tocou. “Desculpe 
assustar você. Por favor, não desligue”, pediu uma voz masculina muito 
agradável. Entre surpresa e curiosa, Tereza permaneceu na linha. O interlocutor 
se apresentou como Carlos, vizinho do prédio da frente. “Não me tome a mal, 
não sou desocupado nem tarado. Não pude deixar de observar da janela a sua 
beleza e sensualidade. Com todo o respeito, o seu corpo é encantador”.

Foi quando ela percebeu que, de tão entretida na atividade erótica, 
deixara abertas as janelas do quarto. Paralisada pelo inusitado da situação, 
Tereza não se decidia entre desligar o telefone, cobrir o corpo nu, fechar as 
janelas, ou permanecer na linha. Foi quando o bip do celular a interrompeu 
com mensagem de João Tadeu: “Por que você parou de mandar as fotos?” 

“Faço estes comentários sobre você não só apenas como homem, 
mas profissionalmente. Sou 
cirurgião plástico”, emendou o 
doutor Carlos pelo telefone da 
casa. Novamente foi interrompida 
por bip no celular. O companheiro 
virtual cuspia mensagens sem 
parar. “O que aconteceu?” “Por que 

seu telefone está ocupado?” “O que está fazendo?”
“Por favor, me dê uma chance de conhecê-la”, implorava o doutor 

pelo telefone. “Prometo que você não vai se arrepender”.
Num rompante, Tereza desligou o celular e resolveu concentrar 

atenções na ligação com o doutor Carlos. Estava fascinada pelo tratamento 
respeitoso e prosa inteligente, e a conversa entre os dois fluindo fácil e 
agradável. Quase que automaticamente ela concordou em um encontro 
pessoal dentro de meia hora em território neutro e seguro: a portaria do seu 
próprio prédio. Que mal isso poderia causar?

Na hora marcada, apresentou-se um distinto senhor, muito bem 
vestido, elegante, charmoso, perfumado, e mais velho. Soube que o doutor 
Carlos era um solitário viúvo, com filhos criados, casados e resolvidos. 
Revelou uma vida triste e cinzenta, limitada à rotina trabalho-casa-trabalho. 
Os dois sentaram-se no sofá da recepção, e lá ficaram por horas seguidas, 
mas que pareceram passar em segundos. Foi um encontro sadio, à moda 
antiga, carne e osso, olho no olho. Testemunha discreta, o porteiro do prédio, 
sentado numa mesa de trabalho próxima, acabou fazendo o papel de mãe que 
acompanha o namoro da filha casadoura, como antigamente.

Hoje, casados e feitos um para o outro, doutor Carlos e Tereza 
estão muito bem de vida e amores. Sempre disposto a atender as vontades 
da esposa, ele só é intransigente em uma questão: celulares para ela, só os 
básicos, destes que só falam mas não tiram fotos.

Quanto a João Tadeu, sumiu do radar por uns bons tempos. Até que 
a sua revendedora de caminhões trocou de propriedade. Dizem que agora é 
dono da maior rede de sex shops do interior de São Paulo. 

Com calma e relaxada, deitada em sua 
própria cama, ela se despiu e passou a 
buscar posições sensuais
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enfim Por Cacá Fernandes
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Grandes eventos televisivos
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muito da maravilha de votar, mas nem tanto em como votar ou em quem 
votar. Em um quadro como esse, a diversão toda fica mesmo com os 
candidatos e seus bizarros programas eleitorais, que em poucos segundos 
tentam dizer todos os absurdos em que acreditam, ou que pelo menos 
tentam convencer o eleitor que acreditam. 

Enfim, as transmissões ao vivo desses grandes eventos de 2012 
devem deixar o espectador com saudades dos insuportáveis “sermões” 
de eliminação do BBB, em que o jornalista e poeta Pedro Bial tenta, de 
maneira meio tosca, inserir algum lirismo no ambiente mundano televisivo. 
No entanto consegue apenas elevar seu índice de rejeição a patamares de 
fazer inveja a Galvão Bueno. 

Twitter: @Caca_Fernandes

Enfim o carnaval já passou e o ano de 2012 pode começar 
para nós, pobres trabalhadores brazucas. Entretanto, em um ano com 
tantos feriados e eventos como as Olimpíadas em junho e as eleições 
em outubro, a sensação pode ser de que ele nunca chegue a começar. 
Mas não vamos discorrer aqui sobre tão falada faceta vadia do nosso 
badalado país, afinal passamos a Inglaterra em PIB e até fazemos parte 
de um bloco bem comentado nas rodinhas de Davos, os Brics, o que coisa 
pouca não deve ser.

O que me incomoda de verdade nesses eventos são as 
transmissões ao vivo dos grandes canais de TV, e nesse quesito o 
Carnaval é, sem sombra de dúvida, o grande destaque – só para usar um 
termo, digamos, carnavalesco. Tentar traduzir em palavras minimamente 
coerentes um desfile, o enredo ou o desempenho de qualquer escola 
de samba é digno de prêmio, só que de comédia. Acompanhando um 
desfile pela telinha (outro termo irritante) você inevitavelmente vai ouvir 
pérolas como: “Aí vem a comissão de frente da escola tal, vestida de 
águia, representando as águias”... Sério? Nossa, pensei que estavam ali 
representando os pelos da orelha de um burro. 

E não é só na obviedade que jornalistas carnavalescos falham, 
os equívocos são parte importante do show de comédia, junto com os 
personagens pitorescos que só aparecem no carnaval. Os diversos tipos 
de folia espalhados pelo Brasil e os flashes sobre eles só não são mais 
irritantes do que os foliões entrevistados e tanta animação.

Em eventos esportivos, os comentaristas se ocupam da obviedade 
e dos equívocos, mas o destaque são os narradores, que numa linha 
Galvão Bueno, tentam transformar a mais sonolenta das partidas, seja 
ela de qualquer esporte, num dramalhão digno de novelas mexicanas. A 
torcida ufanista pelos atletas brasileiros irrita, não só pela imparcialidade, 
mas também pela falta de sorte que traz para os pobres desportistas. 

Antes as coberturas ficassem apenas nas partidas, o problema 
realmente começa no “extra-campo”, com suas entrevistas enfadonhas, 
entrevistados nada interessantes e discursos idênticos. Não importa a 
língua que o indivíduo fale, o discurso é sempre o mesmo. O que provoca 
a sensação de estarmos entendendo várias línguas. 

No caso das Olimpíadas, os agravantes são alguns assuntos 
tradicionais, como as infinitas matérias que antecedem o período dos 
jogos, que sempre divulgam à exaustão a cultura e os costumes locais, 
além de explicar nos mínimos detalhes as tradições olímpicas, a origem 
dessas tradições, os campeões históricos e seus grandes feitos, além de 
listas e mais listas das promessas, que tentam imaginar quem pode se 
dar bem durante os jogos. Os flashes ao vivo, direto do local do evento 
constrangem até o mais experiente dos apresentadores. Outro grande 
mico é o evento de abertura, auge do desinteresse, e uma espécie de 
cirque du soleil, mais longo, menos criativo e bem, bem mais chato. 

As eleições poderiam ser bem mais divertidas, mas com tantas 
regras e restrições da lei eleitoral fica impossível ser mais sem graça. 
Debates e entrevistas são tão chapa-brancas que deixam a impressão 
de o Brasil estar repleto de ótimos políticos. Na cobertura, apenas 
pesquisas e agenda dos candidatos, prática que se transformou em uma 
das temáticas mais bizarras do jornalismo atual. Ninguém aguenta mais 
as matérias com eleitores que fazem um esforço “sobre-humano” para 
cumprir seu papel de cidadão e suas histórias de vida sofrida. Fala-se 

e as constrangedoras transmissões ao vivo
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