


















Cacá Fernandes
Publisher – Editor

Bye Bye 2012, 
welcome 2013

N
esta última edição de 2012, a s.a.X. magazine #25, trabalhamos 
cuidadosamente para você aproveitar os últimos dias do ano de 2012 
com conteúdo relevante e muita diversão. deixando a modéstia de lado, 
considero uma das melhores edições que nossa equipe já produziu.

luana Piovani na capa e num ensaio fotográfico sensacional é 
um privilégio que poucas publicações podem celebrar e… Yes! We Can! 

as fotos, produzidas às pressas num intervalinho da concorrida agenda da atriz, em meio 
à gravação da novela guerra dos sexos, nova versão do estrondoso sucesso de sílvio de 
abreu em 1983, que marca o retorno da estrela à telinha.

a entrevista que edgard reymann fez com uma das minhas atrizes preferidas 
da nova geração, Juliana schalch, para o CultPeople, mostra a trajetória dessa talentosa 
jovem artista e conta tudo sobre a nova série da hbo, o negócio, muito aguardada e 
comentada que irá tratar de um assunto cabeludo de um ângulo diferente, a prostituição, 
tratada como business.

a top Vanessa Cruz estrela nosso ensaio de moda, que a dupla de stylists diogo 
brasiliano e isabela esteves produziu junto ao fotógrafo Fernando mazza. as dicas do 
s.a.X.shop e a matéria sobre a chegada da Valentino e da red Valentino à são Paulo 
completam a parte fashion da s.a.X. magazine.

Para descontrair, eu e o nosso editor de viagem, Johnny mazzili, fomos ao 
Chile. ele até a Patagônia Chilena, mais precisamente ao Parque nacional torres 
del Paine, para desvendar as belezas desse fascinante, e ainda muito desconhecido, 
pedaço da américa do sul, e eu à santiago, para conhecer alguns restaurantes e o 
incrível the aubrey hotel. Uma viagem gastronômica à região de bordeaux na França, 
diversas dicas de novos restaurantes brasileiros e muitos vinhos completam a parte 
gastronômica do nosso timeoff. 

os textos de edgard reymann e Fabio steinberg fecham essa descontraída edição 
com muito humor, mas sem deixar a reflexão de lado. enfim, um conteúdo diversificado 
e perfeito para ler enquanto você relaxa nessas férias de fim de ano. aproveite!
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A São Paulo 
Companhia de 
Dança é nossa

Uma Lua

CINEMA & TV lITErATurAMÚSICA ENTrETENIMENTODANÇA
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São Paulo Cia. de Dança
Formas de ver e de fazer dança contemporânea

L 
ogo no início de Terceiro sinal (associação 
Pró-dança, 2012), terceiro livro elaborado a 
partir do trabalho da são Paulo companhia 
de dança, a diretora artística e organizadora 
da edição, inês Bogéa, reafirma o papel do 
grupo: “o repertório contempla remontagens 
de obras clássicas e modernas, além de peças 
inéditas, criadas especificamente para o seu 
corpo de bailarinos (...) cabe salientar que 
no Brasil não temos tradição de apresentar 
obras canônicas da dança, como o repertório 
antológico do século XX, por exemplo. ao 

levar estas obras e as criações inéditas para o público das diferentes 
regiões do país, colocamos em cena um passado que aqui se renova, 
assim como o presente se faz mais vivo pelo diálogo com o que veio 
antes. em especial, as criações desenvolvidas para esse corpo de 
dança enfrentam o desafio de trabalhar de modo original os temas 
do nosso próprio tempo, e dão ainda oportunidade ao intérprete de 
participar do processo de elaboração”.

o programa apresentado recentemente na temporada do Teatro 
alfa traz estas características e chama atenção para as escolhas. lado a 
lado estão três dos maiores nomes da dança atual, o tcheco Jirí Kylián, 
o americano William Forsythe, e o brasileiro rodrigo Pederneiras, em 
coreografias de domínio técnico e exigência artística, respectivamente, 
sechs Tänze (1986), in The Middle, somewhat elevated (1985) e Bachiana 
n°1 (2012). em comum, as peças alargam o vocabulário da dança clássica 
e estabelecem intersecções com os corpos contemporâneos. Mais do 
que isso, evidenciam o caminhar da história da dança e buscam no 
espectador um olhar agudo para esta conversa entre passado, presente 
e futuro. “a dança é uma arte que se realiza no encontro entre a plateia 
e os artistas e esse instante efêmero fica gravado no corpo de cada um. 
a cada programa que a sPcd apresenta, procuramos uma pluralidade 
de estilos para que o público entre em contato com a diversidade do 
repertório da companhia”, diz inês, em entrevista à s.a.X. 

Pederneiras, coreógrafo do grupo corpo, a convite da 
companhia criou para os bailarinos a peça com música de Villa-lobos, 
Bachianas Brasileiras, explorando o refinamento cada vez maior dos 
corpos destes bailarinos. em cena, ele usa os registros clássicos sem 
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Luiza Lopes e Samuel Kavalerski
em Bachiana n°1
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peça tem treze minutos no total, e coloca em xeque os valores da época 
da criação da música de Mozart, fins do século XViii. Também em comum 
com o coreógrafo brasileiro, Kylián dança literalmente conforme a 
música. “a música de Mozart foi o principal elemento para a criação de 
sechs Tänze. ele deveria ser engraçado, porque entendia e sabia fazer 
humor. a música é muito importante em um balé, qualquer que seja ele. 
e, nesta montagem, ela é mais rápida do que a dança. Para dançar sechs 
Tänze é preciso ser veloz e colocar uma máscara. É como ser e não ser 
você em determinados momentos. É como ser manipulado hoje, amanhã, 
ontem. Fingir querer ser. ou não”, disse o coreógrafo a propósito da peça. 

o tom bem humorado da coreografia alfineta os costumes 
morais e sociais da época do compositor. a poeira das perucas e dos 
figurinos já indica uma leitura crítica da peça. as seis danças da música 
revelam, pouco a pouco, as distorções de comportamento, os medos e os 
exageros dos homens e mulheres. 

Mas Kilyán não faz disso um discurso pesado. sua grande 
maestria é justamente transformar o tema em uma coreografia em 
que utiliza as potencialidades do corpo. ele costuma dizer que o corpo 
tem mais de duzentas articulações, então, um criador pode ir além dos 
passos estabelecidos. e ele usa muito do recurso, sem deixar de lado a 
poesia dos corpos.

Por fim, o programa fecha com Forsythe. como os outros 
dois, a conversa entre a tradição e a inovação está presente. É 

perder de vista seu modo característico de movimento, em que a 
música sugere ambientes e desenhos e o corpo carrega a velocidade 
dos passos e o deslocar dos quadris. 

são 16 bailarinos em cena usando o espaço em formações 
inesperadas, duos, trios, quartetos, conjuntos que se formam e 
se dissolvem sem previsões, reagindo à música. a sofisticação das 
passagens pode ser vista, muitas vezes, nos corpos-partituras, 
quando cada bailarino acompanha um instrumento no palco, para, 
em seguida, sem aviso visível, cada um se encaixar a novos arranjos, 
retomando pequenos ou grandes grupos. 

Para o público, uma das grandes surpresas é o pas de deux 
da metade da peça. dançado por samuel Kavalerski e luiza lopes 
ou andré grippi e Karina Moreira, ele parece suspender o tempo da 
plateia. Pederneiras tem grande habilidade ao trabalhar em duos, de 
sua combinação saem sequências criativas e sensuais. neste caso não é 
diferente, em figurinos que lembram peles, a dupla passeia pela música 
sem que os corpos se separem e, ainda assim, conseguem transitar em 
todos os pontos do palco. Há momentos de grande delicadeza e outros em 
que exploram a fisicalidade. “a luz do pas de deux traz um acento particular 
para a coreografia. os canhões são colocados dentro da caixa cênica, ora 
os focos estão separados, ora juntos e isso transforma a atmosfera da cena 
e potencializa uma só força no corpo dos bailarinos”, explica a diretora. 

da mesma forma de Bachiana n°1, em sechs Tänze, Jíri Kylián 
também absorve o vocabulário clássico, mas não se inibe. esta pequena 

Morgana Cappellari em 
In the Middle, Somewhat Elevated

Michelle Molina e Lucas Valente 
em Como Eu, Só
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com o coreógrafo brasileiro, Kylián dança literalmente conforme a 
música. “a música de Mozart foi o principal elemento para a criação de 
sechs Tänze. ele deveria ser engraçado, porque entendia e sabia fazer 
humor. a música é muito importante em um balé, qualquer que seja ele. 
e, nesta montagem, ela é mais rápida do que a dança. Para dançar sechs 
Tänze é preciso ser veloz e colocar uma máscara. É como ser e não ser 
você em determinados momentos. É como ser manipulado hoje, amanhã, 
ontem. Fingir querer ser. ou não”, disse o coreógrafo a propósito da peça. 

o tom bem humorado da coreografia alfineta os costumes 
morais e sociais da época do compositor. a poeira das perucas e dos 
figurinos já indica uma leitura crítica da peça. as seis danças da música 
revelam, pouco a pouco, as distorções de comportamento, os medos e os 
exageros dos homens e mulheres. 

Mas Kilyán não faz disso um discurso pesado. sua grande 
maestria é justamente transformar o tema em uma coreografia em 
que utiliza as potencialidades do corpo. ele costuma dizer que o corpo 
tem mais de duzentas articulações, então, um criador pode ir além dos 
passos estabelecidos. e ele usa muito do recurso, sem deixar de lado a 
poesia dos corpos.

Por fim, o programa fecha com Forsythe. como os outros 
dois, a conversa entre a tradição e a inovação está presente. É 

perder de vista seu modo característico de movimento, em que a 
música sugere ambientes e desenhos e o corpo carrega a velocidade 
dos passos e o deslocar dos quadris. 

são 16 bailarinos em cena usando o espaço em formações 
inesperadas, duos, trios, quartetos, conjuntos que se formam e 
se dissolvem sem previsões, reagindo à música. a sofisticação das 
passagens pode ser vista, muitas vezes, nos corpos-partituras, 
quando cada bailarino acompanha um instrumento no palco, para, 
em seguida, sem aviso visível, cada um se encaixar a novos arranjos, 
retomando pequenos ou grandes grupos. 

Para o público, uma das grandes surpresas é o pas de deux 
da metade da peça. dançado por samuel Kavalerski e luiza lopes 
ou andré grippi e Karina Moreira, ele parece suspender o tempo da 
plateia. Pederneiras tem grande habilidade ao trabalhar em duos, de 
sua combinação saem sequências criativas e sensuais. neste caso não é 
diferente, em figurinos que lembram peles, a dupla passeia pela música 
sem que os corpos se separem e, ainda assim, conseguem transitar em 
todos os pontos do palco. Há momentos de grande delicadeza e outros em 
que exploram a fisicalidade. “a luz do pas de deux traz um acento particular 
para a coreografia. os canhões são colocados dentro da caixa cênica, ora 
os focos estão separados, ora juntos e isso transforma a atmosfera da cena 
e potencializa uma só força no corpo dos bailarinos”, explica a diretora. 

da mesma forma de Bachiana n°1, em sechs Tänze, Jíri Kylián 
também absorve o vocabulário clássico, mas não se inibe. esta pequena 
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o único, no entanto, a usar sapatilhas de ponta para as mulheres 
e exigir, mesmo sem ser convencional, piruetas e double tours dos 
homens. ele propõe uma tensão. não apenas pela música que eleva a 
atenção do público, mas da extensão do corpo. a coreografia, como 
disse a remontadora da obra para a sPcd, agnés noltenius, usa as 
bordas da técnica clássica para explorar o movimento. Para dançar 
in The Middle, somewhat elevated, os bailarinos precisam de ataque 
e de força, e ainda entender que os passos surgem, muitas vezes, da 
extremidade do corpo – a tradição do balé clássico usa o eixo central.

Uma das grandes influências de Forsythe é o russo george 
Balanchine (1904-1983). Já no início do século XX, Balanchine usou 
deslocamentos e desequilíbrios do corpo para avançar o balé clássico. 
em in The Middle, somewhat elevated, esses recursos dão um passo à 
frente, ganham acentos mais marcados já no início quando a bailarina 
em destaque apresenta o tema da coreografia. a partir dela, os outros 
oito bailarinos desenvolvem variações ao longo de toda a peça. É como se 

o coreógrafo levasse a experiência de Balanchine ao limite da forma e dos 
arranjos em cena – o desequilíbrio também se revela nessa combinação. 
Para a diretora da companhia, dançar Forsythe representa um momento 
especial do grupo e mostra o amadurecimento dos bailarinos. 

as três coreografias formam um programa de qualidade rara 
e, melhor, não apenas para o Brasil. em qualquer teatro do mundo, 
ele teria destaque. 

Entre o passado e o futuro

em outubro, a sPcd estreou em são Paulo outro programa 
com dois clássicos de repertório, o grand pas de deux de o quebra-
nozes (1892) e o grand pas de deux de dom Quixote (1869) ambas 
de Marius Petipa (1818-1910), com remontagem de Tatiana leskova e 
Manoel Francisco, respectivamente. na mesma noite, o grupo levou ao 
palco obras de dois contemporâneos: gnawa (2005), de nacho duato, e 
supernova (2009), de Marco goecke.

o exemplo se soma ao programa anterior e delineia o trânsito 
único da companhia entre os grupos nacionais atualmente. no mesmo 
mês, a sPcd também mostrou ao público outra frente de trabalho, os 
Processos coreográficos, com apresentação de coreografias de três 
bailarinos de seu elenco, rafael gomes, Milton coatti e samuel Kavalerski. 
o projeto faz parte do Programa de desenvolvimento das Habilidades 
Futuras do artista da dança, cujo objetivo é dar alternativas de carreira aos 
artistas da casa depois que deixarem os palcos. “abrimos espaço para que 
os bailarinos possam desenvolver outras habilidades profissionais ligadas 
à área da dança, como ensaiadores, auxiliares de ensaio, professores, 
fotógrafos, desenhistas, pesquisadores e coreógrafos”, diz inês. 

em dezembro, outra iniciativa cria uma nova frente de ação. 
será a primeira edição do ateliê de coreógrafos Brasileiros, que reunirá 
no mesmo palco criações de alex neoral, rui Moreira e Jomar Mesquita. 
as apresentações acontecem nos dias 11 e 12, no Teatro geo, em são 
Paulo. o programa reafirma o trabalho da sPcd em convidar coreógrafos 
brasileiros para criar para o grupo - nomes como daniela cardin, 
Paulo caldas e Maurício de oliveira, já passaram por lá. “o ateliê de 
coreógrafos reafirma e amplia este trabalho e propõe experimentações 
de novos olhares e novos gestos, para que a companhia seja ainda mais 
plural”, finaliza a diretora. 
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Yoshi Suzuki e Fabiana Ikehara
em cena de Sechs Tänze

Bubble Heart
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música

Que não se culpe Jane Birkin pelo fato de sua filha charlotte 
gainsbourg não ser tão bela quanto lou doillon. a primeira era filha 
do cantor serge gainsbourg cuja feiúra era proporcional ao seu poder 
de sedução, e Jane fez o que pôde. Já lou é filha dela com o cineasta 
Jacques doillon. com um pai que não “atrapalhou” a hereditariedade 
da beleza materna, natural que lou se tornasse então uma modelo 
internacional – aos 20 anos ela já trabalhava para a Maison givenchy. 

Mas ela também se tornou uma atriz precoce, e, aos 16 anos, 
protagonizava Trop Peu d’amour, filme escrito e dirigido por seu pai, 
e inspirado nela, que foi bem rebelde durante a adolescência. agora, 
aos 30 anos, estreia como cantora. Places segue o eP lançado há seis 
meses, que já anunciava que sua entrada seria tão discreta quanto 
charmosa e intimista. e, apesar de ter vivido sempre na França, é 
ao inglês, sua língua materna, que ela gosta de recorrer desde que 
começou a brincar com o violão, ainda na adolescência. 

apostando num pop acústico, sóbrio e calcado no folk, 
lou fala de dissabores amorosos basicamente, brinca com opostos 
(Questions and answers, devil or angel) e também se indigna com a 
condição humana. suas letras vão a fundo na desilusão e têm uma 
estrutura fácil ao cinema – ouça a faixa que abre o título, i.c.U., antes 
de ver o clipe disponível na internet. Qualquer semelhança entre sua 
imaginação e as imagens não será mera coincidência. 

Places, que deve ser lançado no Brasil no início de 2013, 
é uma estreia bastante promissora para lou doillon, e não tardará 
muito para que seu nome seja reconhecido sem que se precise 
relembrar seus laços familiares.
Places
Lou Doillon
Universal 

O discreto charme de Lou Doillon

engraçado. a música clássica 
brasileira historicamente capturou da 
cultura popular toda a sua inspiração. 
Mas, por ser ela, em grande parte, um 
tipo de música forjado a partir das 
harmonias modernas, sua complexidade 
sonora acabou distanciando o ouvinte. 
Muito mais fácil se identificar com o 
romantismo de chopin, ou Beethoven 
ou Bach. Mas a audição desse disco de nelson Freire nos leva ao 
“acquired taste”, ou seja, quanto mais ouvimos, melhor ele fica. É preciso 
se acostumar com as sonoridades de Villa-lobos, camargo guarnieri, 
Henrique oswald, claudio santoro, entre outros presentes na obra. 

Freire é um dos melhores pianistas que o Brasil já teve, e suas 
interpretações são sublimes – tanto quanto a nossa música clássica.
Villa-Lobos and Friends
Nelson Freire – Vários autores
Decca/Universal

Pouco conhecido no Brasil, 
cujos ouvidos estão mais acostumados 
às sonoridades de Keith Jarret, chick 
corea ou Herbie Hancock, o pianista 
Brad Mehldau construiu carreira e 
reputação sólidas o suficiente para que 
a gente passe a prestar mais atenção à 
ele. o novo disco, Where do You start, 
foi lançado apenas seis meses após 
ode, no começo do ano, prova de que sua produtividade está em alta 
o bastante para não causar enfado aos fãs. ao contrário, o novo disco, 
com ele ao piano, larry grenadier ao baixo e Jeff Ballard na bateria traz 
uma nova composição do pianista (Jam) ao lado de releituras de clássicos 
de Jimi Hendrix (Hey Joe), alice in chains (got me Wrong, em versão 
impressionante abrindo o disco), Toninho Horta (aquelas coisas Todas) 
e até chico Buarque (samba e amor), entre outros. Um disco em que a 
técnica invejável de Mehldau se sobressai e enaltece cada composição, 
por mais desafiador e eclético que seja o repertório.
Where do You Start
Brad Mehldau Trio
Nonesuch Records

Quanto mais, melhor O mundo ao piano
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Musicais podem dar bons cantores, 
mas isso não é regra. na maioria das vezes, 
os atores até cantam bem, mas a vocação 
teatral costuma falar mais alto. gregory 
Porter é uma grata surpresa forjada nos 
palcos, mas que desde o início da carreira 
já era cobiçado pela música. Formado 
ator, fez vários musicais off-Broadway e 
Broadway. Mas em 1998, foi apresentado 
ao jazzista Hubert laws, que ao ouvi-lo 
cantar smile, o convidou para gravar uma 
faixa para seu tributo à nat King cole. o 
tempo passou, Porter continuou nos palcos 
até dar vazão ao lado cantor em 2010, com 
o já bom Water. este ano, saiu o segundo e 
esperado álbum Be good, muito aclamado 
pela crítica americana. negros costumam 
ter vozeirão, e Porter tem, só que a usa 
com parcimônia, fazendo contraponto 
com os arranjos jazzísticos de 
seu repertório, onde se destacam 
Painted on canvas, on My day 
to Harlem e Work song. além de 
ótimo cantor, Porter tem excelente 
presença de palco. É torcer para 
que venha logo ao Brasil.
Be Good
Gregory Porter
Motéma

Nasce uma estrela

o mundo do rap e da black music 
em geral é normalmente machista e, em 
certos casos, até homofóbico. causou 
surpresa quando Frank ocean, um 
dos mais talentosos da nova geração, 
admitiu sentir atração por pessoas do 
mesmo sexo. geral ficou muda, calada, 
até porque Frank tem padrinhos com 
os quais ninguém ousaria se meter: 
Beyoncé e seu marido Jay-Z... 

Polêmicas à parte, channel orange é um dos grandes discos de 
2012, e Frank ocean demonstra estar maduro e com muita personalidade 
em seu álbum de estreia, fazendo um r&b um tanto diferenciado, cheio 
de climas sonoros, quase um “black progressivo”. canções como Bad 
religion, sweet life e a longa Pyramids (mais de dez minutos) fazem 
deste um disco surpreendente, muito acima da média.
Channel Orange
Frank Ocean
Universal

andré Mehmari é um pianista 
de mão cheia. chico Pinheiro é um 
violonista de mão cheia. sérgio santos 
toca violão e tem uma bela voz. os 
três são excelentes compositores. 
Portanto, Triz é um disco de altíssima 
qualidade. o trio visita as raízes da 
música popular brasileira, do choro à 
bossa, e a tradição instrumental que é 
capaz de incorporar o jazz à modinhas com graça e leveza. 

Há convidados, como edu ribeiro, neymar dias, guello e o 
italiano gabriele Mirabassi. o disco abre com sim, que, junto com 
não, são as duas cantadas e segue por temas variados, sempre 
transpirando brasilidade. 

Um disco que faz bem à alma e resgata a brasilidade dentro 
de nós, sem que precisemos nos ufanar de nada.
Triz
André Mehmari, Chico Pinheiro e Sergio Santos
Buriti 

Luz na black music Trio de excelências
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Literatura

a esquire é a revista que dez entre dez jornalistas e editores 
brasileiros – e não só nós – gostariam de fazer. Fundada em 1932, e 
trazendo sempre mulheres bonitas, as tendências da moda masculina que 
nunca sai... de moda, além das dicas sobre música, literatura, teatro, e, claro, 
drinks, ela construiu uma reputação que poucas são capazes de manter – a 
new Yorker é uma delas. 

este livro é um manual de estilo para o homem atual, feito pelos 
editores da revista, e traz em fotos ou em textos sucintos tudo o que você 
precisa saber sobre cada peça de roupa, cada acessório, cada trato de beleza 
que farão de você um homem melhor sem ser afetado. Um livro para se ter 
e consultar, ainda que muitas vezes você precise adaptar a informação ao 
nosso ambiente. de certa forma, não estarmos em nova York, não sermos 
americanos, tudo isso explica por que é impossível fazer a esquire no Brasil 
ou em qualquer lugar do mundo que não seja nova York. 

Esquire Manual de Estilo
224 pág.
Cia. Editora Nacional

Paris é uma cidade com infinitas opções de diversão. isto pode ser uma ótima ou péssima 
notícia. Tudo depende de você estar bem munido de informações que o levem a desfrutar do que ela 
oferece para... você! este guia se apoia na Paris dos escritores – e não são poucos os que lá viveram 
e também a retrataram em suas obras. isso não quer dizer, porém, que este seja um livro repleto 
de citações enfadonhas. Há frases de Hemingway, diderot, Voltaire, scott Fitzgerald, entre muitos 
outros, espalhadas pelo livro. Mas a grande jogada do autor foi identificar os melhores endereços 
em cada área que ele próprio definiu (todas você pode fazer a pé). Há restaurantes, cafés, livrarias, 
sebos, hotéis, muitos deles seculares e que revelam muitas curiosidades e histórias de amores, 
traições, conspirações ou simplesmente falam por si. se você quer ir à Paris do seu gênio preferido, 
este livro o leva a se sentir como se estivesse na época dele. Quem sabe, como aconteceu em Meia-
noite em Paris, obra genial de Woody allen, eles não aparecem no café onde você está?

À Luz de Paris
João Correia Filho
450 pág.
LeYa 

Vida de mulher na música, até os anos 1960, não foi fácil. 
e só no século passado é que essa injustiça começou a ser corrigida, 
principalmente por meio da música popular, do jazz, da música negra e 
depois com a música pop. Para chegar ao atual reinado, muitas de suas 
antecessoras tiveram que comer grama, mais o pão que o diabo amassou 
e sempre entrando pela porta dos fundos, ou ainda tiveram que enfrentar 
os olhares desconfiados masculinos sobre suas capacidades. esse é um 
livro que fala basicamente disso, dessa luta, e explica que entre uma Billie 
Holiday e uma norah Jones, muito foi preciso batalhar. 

Felizmente não se trata de um livro modorrento, como a maioria das 
publicações existentes. É leve e tem imagem suficiente para você continuar 
folheando-o quando cansar de ler. e interessante o suficiente para retomar 
sua leitura. de preferência ouvindo a sua cantora preferida, e há várias delas 
no livro: ella Fitzgerald, carla Bley, nina simone, Bessie smith e muitas outras 
menos conhecidas e igualmente importantes para o “movimento”.

Jazz Ladies
Stéphane Koechlin
160 pág.
Cia. Editora Nacional

A qualquer hora, em Paris

Uma luta afinadaUm nome que nunca 
sai de moda
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crime, mulheres fatais, detetives muito espertos e com um fraco 
por uma saia com fendas é um dos mais saborosos clichês da literatura, 
do cinema, da televisão e, mais recentemente, dos quadrinhos. seis 
volumes da Vertigo crime, série iniciada nos eUa em 2009, chegaram ao 
Brasil e são garantia de boa diversão, com qualidade de roteiro e de arte. 
nomes conhecidos da cena, como Peter Milligan, Brian azzarello e Jon 
evans assinam histórias, todas em preto e branco (em algumas o clima é 
marcadamente noir), recheadas de ação, violência e muita sensualidade. 
HQ de leitura rápida e prazerosa, protagonizada por gente normal, que 
não usa cueca em cima da calça, não voa 
nem tem superpoderes. 

Vertigo Crime
Morte no Bronx, A Cidade da Neblina, Área 
10, A Rica Indecente, O Executor e Calafrio
vários autores
160 pág. em média
New Pop

Sexo, crimes & muita ação

Um olhar dos mais interessantes sobre esta HQ é o da perspectiva histórica. Produzida 
em três volumes entre 1986 e 1992, a Trilogia nikopol fala de tudo o que era em voga na época. 
na primeira delas, inicialmente batizada de Feira dos imortais, alcide nikopol é um cara que fica 
hibernado por 30 anos, a partir de 1992. Volta à vida e encontra uma Paris totalmente mudada, 
dominada por grupos de tendência fascista, recheada de espiões soviéticos e cobiçada por 
extraterrestres em forma de deuses egípcios, estacionados no céu da cidade numa nave em formato 
de pirâmide. o que estes querem? combustível. Temos aí uma síntese de tudo o que ocupava 
corações e mentes da época: guerra Fria, entre os blocos capitalista e comunista, a ocorrência do 
neofascismo, a tecnologia ditando nossas vidas e os resquícios do misticismo dos anos 1960. 

a segunda parte é a Mulher armadilha, onde uma jornalista descobre que mensagens 
suas foram enviadas a partir do ano 2025 para um jornal em 1993. a cena se passa no futuro, e 
a presença de uma mulher sedutora e sexualmente independente é um dos maiores atrativos. 
a trilogia fecha com a premiada Frio equador. 

enki Bilal, nascido na sérvia, então iugoslávia, que pertencia ao Bloco soviético 
comunista desde o final da 2ª guerra Mundial até a queda da Urss, em 1990, naturalizou-
se francês e começou a se dedicar aos quadrinhos a partir dos anos 1970. a trilogia é o seu 
grande momento. ele roteirizou e desenhou essa história fantástica e sombria e que chegou 
aqui finalmente numa edição à sua altura. o sucesso lhe abriu as portas do cinema: em 1989, 
dirigiu Bunker Palace Hotel, estrelado por Jean louis Trintignant e carole Bouquet. em 1996, 
fez Tykho Moon – os segredos da eternidade, com Julie delpi e Michel Picolli. em 2004, filmou 
immortel (ad vitam), baseado na primeira parte da trilogia. se tanto, Bilal no cinema é para 
quem curte cult movies, mas nada que empolgue tanto quanto nos quadrinhos.

Trilogia Nikopol
A Feira dos Imortais, A Mulher Armadilha e Frio Equador
Enki Bilal
186 pág.
Nemo

Como era sombrio o futuro de Bilal
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Drácula made in Brazil
a gente pega no pé dos argentinos, mas muitos deles prestaram bons serviços à cultura nacional. no 

cinema, só para citar um, há Hector Babenco. nos quadrinhos, rodolfo Zalla é o nome que trouxe o horror 
a um patamar mais elevado. a compilação de histórias do drácula acaba de ser lançada e é um “must” para 
o aficionado. Zalla atuou no país como desenhista publicitário e o conde mais adorado do mundo foi uma 
solução que encontrou para se reerguer de um empreendimento editorial malsucedido. lançou então a série 
Mestres do Terror e produziu para ela, 17 histórias em suas 62 edições. 

e ele também produziu outras obras importantes, como War – 
Histórias de guerra (2011), com histórias que haviam sido censuradas pela 
ditadura militar no Brasil (1964-1985), além do faroeste Johnny Pecos, 
entre outros.  organizada por Franco de rosa, que também fez o roteiro de 
uma das histórias para o mestre Zalla, esta HQ recupera parte importante 
da história dessa arte no Brasil.

Drácula
Rodolfo Zalla
128 pág. 
Zarabatana/Kalaco

Para um país que já teve Bruna surfistinha, uma garota de classe 
média alta que optou pela prostituição e hoje é uma celebridade, até que a 
história de chester Brown não causa escândalo. É o lado masculino dessa 
história, o homem que resolve adotar as prostitutas como um meio de 
satisfação sexual. Pura e simplesmente prostitutas. o canadense é um bom 
cartunista e tem uma série intitulada Yummy Fur. Já nos anos 1980, ele lançou 
ed The Happy clown, um quadrinho meio escatológico e autobiográfico. 
Pagando por sexo é a continuação desse “olhar para o umbigo”, normal para 
qualquer pessoa acostumada a ganhar dinheiro observando a vida alheia e 
desenhando. Há cerca de doze anos, depois de tomar um fora da namorada, 
decidiu que só ia se relacionar com prostitutas. e assim tem feito desde então. 

o livro mostra o processo desde a decisão até a busca pelo sexo que 
não admite o amor romântico. são várias as mulheres com as quais ele se 
conecta, todas elas descritas de forma a não dar nenhuma dica de identificação 
sobre elas. isso torna a leitura menos curiosa, porque nada mais interessante 
do que penetrar na privacidade alheia, como fez Bruna surfistinha já desde o 

seu blog. ali ela mostrava cada tipo de cliente, preferências e peculiaridades, 
mas até o ponto em que só ele poderia se identificar. Já as descrições de 
Brown falham, não porque ele esconde detalhes físicos delas, mas porque 
falta algo mais em especial sobre suas preferências. 

de qualquer forma, a HQ vale pelos segredos de alcova que, cada 
dia mais, as pessoas se dispõem a levar a público. o apêndice traz várias 
informações sobre prostituição, as leis do canadá a respeito, e muitas 
considerações de Brown sobre o amor romântico, um conceito medieval e que 
não reflete o pensamento masculino médio atual. Para um homem, procurar 
prostitutas é apenas uma opção imediata a uma eventual falta de parceira. 
e não são poucas as mulheres, hoje, que vivem o sexo sem romantismo, ou 
ao menos sem tantas expectativas, ao menos em alguma fase de suas vidas. 

assim como raquel Pacheco realizou o sonho de largar aquela 
vida e se tornar uma mulher da casa, Brown, a seu modo também se 
ajeitou com sua Bruna surfistinha: há mais de dez anos se relaciona com 
a mesma prostituta e se mantém fiel a ela. Quer coisa mais romântica?

Pagando por sexo
Chester Brown
296 pág.
Martins Fontes

Em busca da Bruna Surfistinha perfeita
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Entre o Amor e a Paixão (Take This Waltz, EUA, Canadá, 
Espanha, Japão)
Direção e Roteiro: Sarah Polley
2011 | color | 116 min. | Ficção | Classificação: 12 anos

Margot tem 28 anos e vive um 
casamento feliz com lou, um amável 
escritor de livros de culinária. ela então 
conhece daniel, um artista que mora do 
outro lado da rua, e as certezas sobre a 
sua vida doméstica se desfazem. o filme 
de sarah Polley é uma joia de delicadeza 
e sutileza, a interpretação de Michelle 
Williams impressiona pela entrega. 
Estreia prevista para dezembro

Paixão no Oriente

Valsa da paixão

Um alguém apaixonado (Like someone in love – França, Japão)
Direção e Roteiro: Abbas Kiarostami
2012 | color | 109 min. | Ficção | Classificação: livre

Mais um filme diferente do 
premiadíssimo cineasta iraniano abbas 
Kiarostami. nessa história delicada um 
senhor e uma jovem se encontram em 
Tóquio. ela não sabe nada sobre ele, e 
ele acha que a conhece. nesse encontro 
meio sombrio nada fica muito claro. 
Mas nada o que se constrói entre 
eles no espaço de 24 horas tem a ver 
com as circunstâncias deste encontro, 
uma relação quase paternal nasce 
e um namorado nervoso começa a 
atrapalhar isso.
Estreia prevista para novembro 

Maratona de cinema
Os destaques da 36ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

A 
s.a.X. mais uma vez acompanhou de perto a 36ª 
Mostra de cinema de são Paulo. durante duas 
semanas foram exibidos cerca de 350 títulos de 
mais de 60 países e diversas cinematografias em 28 
espaços entre salas de cinema, museus e instituições 
culturais espalhados pela capital paulista. 

a seleção deste ano faz um apanhado do que o cinema 
contemporâneo mundial está produzindo, além das principais 
tendências, temáticas, narrativas e estéticas produzidas em todo o 
mundo. selecionamos alguns filmes que fizeram sucesso entre os 
cinéfilos e que tem sua estreia prometida nos cinemas brasileiros para 
as próximas semanas. divirta-se!
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A Bela que dorme (Bella Addormentata - Itália, França)
Direção e Roteiro: Marco Bellocchio
2012 | color | 115 min. | Ficção | Classificação: 12 anos

o novo filme de Marco Bellocchio, que ganhou notoriedade com 
o estrondoso Vincere, faz uma exploração multifacetada da complexa 
questão da eutanásia, em resposta ao famoso e controverso caso de 
eluana englaro na itália. Um senador tem de decidir se quer aprovar uma 
lei que vai contra a sua consciência e a linha de seu partido, enquanto 
sua filha Maria, uma ativista de um movimento pró-vida, protesta na 
porta da clínica na qual eluana está sendo tratada. ao lado de seu irmão, 
roberto é um militante laico, um opositor por quem Maria se apaixona. 

em outra parte, uma grande atriz procura por sua fé e um milagre 
para salvar a filha, que está em coma 
irreversível há anos, e por quem ela 
sacrificou sua relação com o outro filho. 

Por fim, a desesperada rossa 
quer morrer, mas um jovem médico 
chamado Pallido opõe-se radicalmente 
ao seu suicídio. 

essas histórias convergentes 
são conectadas por uma reflexão sobre 
o sentido da vida. levou o Prêmio da 
crítica na Mostra.
Estreia prevista para abril

A Caça (Jagten – Dinamarca)
Direção e Roteiro: Thomas Vinterberg
2012 | color | 115 min. | Ficção | Classificação: 14 anos

Mais um filme pesado do diretor dinamarquês Thomas 
Vinterberg, um dos criadores do movimento dogma, ele volta ao 
assunto da pedofilia, com uma atuação impecável de Mads Mikkelsen, 
premiado em cannes como melhor ator. no filme denso, após um 
complicado divórcio, lucas, quarenta anos, tem uma nova namorada, 
um novo trabalho e reconstrói sua relação com Marcus, seu filho 
adolescente. Mas há algo errado. Uma observação passageira. Uma 
mentira aleatória. e quando a neve começa a cair e as luzes de natal 
se iluminam, a mentira espalha-se 
como um vírus invisível. 

o estupor e a desconfiança 
propagam-se e a pequena comunidade 
mergulha na histeria coletiva, 
obrigando lucas a lutar para salvar 
sua vida e dignidade. 
Estreia prevista para março 

Quando o Chile disse NÃO

A desconfiança de  
uma cidade inteira

O trabalho bárbaro de 
uma grande atriz

Polêmica na Itália

NO (NO - Chile, França, Estados Unidos)
Direção: Pablo Larraín
2012 | color e PB | 115 min. | Ficção | Classificação: 14 anos

o filme de abertura da 36ª Mostra, também foi exibido na 
Quinzena dos realizadores de cannes e ganhou o Prêmio cicae, a 
confederação internacional dos cinemas de arte. o diretor do ótimo 
Tony Manero conta a incrível trajetória da campanha publicitária do 
não (no). Quando o ditador chileno augusto Pinochet, diante da 
pressão internacional, convoca um referendo sobre o seu mandato 
em 1988, os líderes da oposição convencem o jovem publicitário 
rené saavedra a liderar sua campanha. com pouquíssimos recursos 
e permanente vigilância dos guardas 
de Pinochet, saavedra e sua equipe 
criam uma audaciosa campanha 
publicitária para vencer a eleição 
e libertar seu país da opressão. 
Premiado em diversos festivais, levou 
o prêmio do Público na Mostra.
Estreia prevista para dezembro 

Barbara (Barbara, Alemanha)
Direção e Roteiro: Christian Petzold
2012 | color | 105 min. | Ficção | Classificação: 14 anos

o belíssimo filme de christian Petzold, vencedor do Urso de 
Prata de Melhor direção no Festival de Berlim desse ano, é o indicado 
pela alemanha à uma vaga entre os concorrentes ao oscar de melhor 
filme estrangeiro de 2013. a história se passa no final da década de 
70, na alemanha oriental, no ápice da guerra Fria. a personagem-
título é uma médica bem conceituada que, por motivos políticos, 
é transferida para uma pequena cidade do interior. Mas, apesar de 
estritamente vigiada por agentes 
locais, ela planeja uma fuga, e para 
isso se arriscará a receber dinheiro de 
um amante da alemanha ocidental.
Estreia prevista para janeiro 
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O Som ao redor (Brasil)
Direção e Roteiro: Kleber Mendonça Filho
2012 | color | 131 min. | Ficção | Classificação: 14 anos

o cinema pernambucano vem se destacando no cinema nacional, 
e o filme de Kleber Mendonça Filho é poderoso. a vida 
numa rua de classe-média no recife toma um rumo 
inesperado após a chegada de uma milícia que oferece 
a paz de espírito da segurança particular. a presença 
deles traz tranquilidade para alguns e tensão para 
outros, numa comunidade que parece temer muita 
coisa. enquanto isso, Bia, casada e mãe de duas crianças, 
precisa achar uma maneira de lidar com os latidos 
constantes do cão de seu vizinho. Uma crônica brasileira 
e uma reflexão sobre história, violência – e barulho. 
o filme, que já havia ganho o Festival do rio, levou o 
prêmio itamaraty na Mostra.
Estreia prevista para janeiro 

Uma viagem/homenagem 
ao cinema

O Som do cinema 
pernambucano

As cores da  
juventude paulistana

Colegas (Brasil)
Direção e Roteiro: Marcelo Galvão
2012 | color | 100 min. | Ficção | Classificação: Livre

o road movie de Marcelo galvão que tem como protagonistas 
portadores da síndrome de down, levou os Prêmios da Juventude e do 
Público de Melhor Filme Brasileiro nessa mostra e já havia sido consagrado 
como o grande vencedor do Festival de gramado, onde abocanhou o Kikito 
de melhor filme, recebeu um Prêmio especial do Júri para seus três atores 
principais (ariel goldenberg, rita Pokk e Breno Viola) e direção de arte. 

enfim, um dos grandes filmes brasileiros do ano conta a história 
de três jovens com síndrome de down 
que amam o cinema e trabalham na 
videoteca da instituição onde sempre 
viveram. Um dia, inspirados pelo filme 
Thelma & louise, eles resolvem fugir no 
carro do jardineiro em busca de seus 
sonhos. stalone quer ver o mar, Marcio 
precisa voar e aninha busca um marido. 
nessa viagem, envolvem-se em várias 
aventuras como se a vida não passasse 
de uma eterna brincadeira.
Estreia prevista para março 

Cores (Brasil)
Direção e Roteiro: Francisco Garcia
2012 | PB | 95 min. | Ficção | Classificação: 16 anos

Uma das grandes surpresas foi a estreia do amigo Francisco 
garcia na direção de longas. Velho conhecido da Mostra, já que seus 
curtas-metragens desequilíbrio (2004, 29ª Mostra), nanoilusão (2006, 
30ª Mostra) e a cauda do dinossauro (2008, 32ª Mostra) baseado na 
obra do cartunista angeli já haviam participado do festival paulista. no 
impressionante filme de chico, três jovens amigos vivem na cidade de 
são Paulo nos dias atuais. luca, 31, é tatuador e mora com a avó. ele 
mantém seu estúdio de tatuagem nos fundos da casa em um bairro 
periférico da cidade. luiz, 29, vive em uma pensão no 
centro, faz bicos com sua moto e trabalha em uma 
farmácia. luara, 30, sua namorada, mora em um 
apartamento na frente do aeroporto e dedica todo seu 
tempo ao trabalho em uma loja de peixes ornamentais, 
uma forma de espantar a solidão e conseguir juntar 
dinheiro para viajar. a vida dos três amigos é marcada 
por uma rotina ordinária e pelo consumo: uma história 
de amizade e desilusão na grande metrópole. 
Estreia prevista para abril

U
ma das grandes surpresas dessa edição da Mostra 
foi a quantidade e a qualidade dos filmes brasileiros 
apresentados, alguns destaques foram: a Busca (de 
luciano Moura), a Memória que me contam (de lúcia 
Murat), Boa sorte, meu amor (de daniel aragão), era 
uma vez eu, Verônica (de Marcelo gomes), Hélio oiticica 

(de cesar oiticica Filho), o Palhaço (de selton Mello) – escolhido 
pelo Brasil para concorrer ao oscar de melhor filme estrangeiro –, e 
Francisco Brennand (de Mariana Brennand Fortes) – vencedor como 
melhor documentário. Veja a seguir as nossos destaques.

Os destaques 
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Por Edgard Reymann

Depois de fazer uma jovem que namora dois rapazes, algumas 
prostitutas e uma bipolar no cinema e na televisão, a atriz paulistana 
Juliana Schalch só pensa em relaxar e curtir a praia carioca. S.A.X. 
falou com ela, que fez um balanço de tudo o que viveu. E como viveu!

Garota 

D
izem estudiosos da Cabala que, aos 27 
anos, a pessoa “fecha” um terceiro ciclo 
de sua vida. Esse ciclo é voltado para as 
comunicações e artes em geral e representa, 
fisicamente, o final da juventude. Juliana 
Schalch fez 27 anos em 23 de abril e está 
linda e jovial. Mas a impressão que tive ao 
final da conversa com ela no Café Octavio, 
numa tarde chuvosa paulistana, foi a 
de que Juliana estava tranquila, calma, 
relaxada, totalmente consciente de seus 
passos profissionais e pessoais, coisa típica 

de quem vive um momento de “final de fase”, antes que um novo ciclo 
se abra. Depois de terminar as gravações da primeira temporada da série 
O Negócio, que irá ao ar ano que vem pelo canal HBO, Juliana disse que 
só pensava em ir para seu apartamento no bairro de Laranjeiras, no Rio 
de Janeiro, e ficar lá curtindo a agitação da Zona Sul carioca e aproveitar 
também um pouco do tempo livre de que agora dispõe para botar os pés 
na areia e curtir o mar. 

Fã da natureza, mas urbana como boa paulistana da gema, Juliana 
mudou-se para o Rio de Janeiro no começo do ano e sentiu a mudança 
de ritmo da Cidade Maravilhosa. “Lá as coisas também acontecem, mas 

têm um ritmo diferente, a gente precisa se acostumar”, diz. O importante 
é se adaptar. O Rio é o lugar certo hoje para quem quer fazer televisão e 
cinema. Juliana já fez participações em novelas globais, como Três Irmãs 
e Morde e Assopra. Também participou de Tropa de Elite 2. Mas começou 
a aparecer mesmo este ano, quando interpretou a filha com transtorno 
bipolar do presidente do Brasil em O Brado Retumbante, um papel 
pequeno como garota de programa em outro blockbuster do cinema 
nacional, E Aí, Comeu?, e finalmente como protagonista do filme Os 3, 
pequena produção em que ela protagoniza Camila, uma jovem recém-
formada que divide o mesmo espaço – e a cama – com dois amigos.

Transtorno bipolar, garota com relacionamentos nada 
convencionais. Tudo isso também faz parte do universo pessoal de 
Juliana Schalch. Depois de abandonar o curso de psicologia no terceiro 
ano para se dedicar à carreira de atriz, a tímida garota paulistana sentiu 
que precisava romper barreiras e o sexo foi um elemento “catalisador 
dessa mudança”: Juliana revelou já ter participado de momentos de amor 
livre com amigos e amigas. Mas que não se pense que passa pela cabeça 
dela algum dia ser atriz pornô ou que ela deseje ocupar o lugar de Sandy 
no próximo comercial da cerveja Devassa. Fã do tropicalismo e estudiosa 
do comportamento liberal que marcou as décadas de 1960/70 no Brasil, 
para ela isso foi mais um “rito de passagem” do que a busca do prazer 
pelo prazer. Veja o que mais ela disse em entrevista a S.A.X.

sem 
programa
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A série O Negócio, que você acabou de gravar, fala exatamente do quê?
Bom, a série fala da vida de três garotas de programa que moram em São 
Paulo e que começam a usar técnicas de marketing para conseguir mais 
clientes e mudar de padrão.

Qual o seu papel?
Sou uma das garotas de programa, faço amizade com outras duas 
garotas (vividas por Rafaela Mandelli e Michele Batista) e, para ganhar 
mais dinheiro, a gente começa a ler livros de marketing sobre teorias para 
aumentar as vendas e colocamos em prática. E usam o boca a boca para 
aumentar a clientela.

Não são garotas de programa que usam a internet?
Não. Elas são super discretas e não pretendem aparecer. Por isso, 
deixam de lado qualquer tipo de promoção virtual. Elas trabalham junto 
a clientes muito ricos e visitam escritórios de empresas. E rejeitam a 
ideia de trabalhar com agentes exploradores ou frequentar boates 
e inferninhos. A série mostra que hoje em dia não é mais possível 
reconhecer se a mulher que está andando na rua é ou não prostituta. 
São mulheres normais, e a única diferença que existe é ter o sexo pago 
como modo de vida.

Houve algum tipo de laboratório com essas profissionais?
Não tivemos nada, o que acho uma pena. O processo foi desenvolvido 
junto com a produção e a direção da série, foi uma coisa de dentro 
pra fora mesmo. Mas adoraria conhecer pessoalmente uma garota de 
programa para discutir essa vida com ela. 

Seu papel em O Brado Retumbante tem a ver com a fase que estudou 
psicologia. Isso a ajudou a trabalhar bem a personagem?
Ajudou, sim. A questão da bipolaridade é séria, é químico. O remédio traz 
o balanceamento. As emoções são inconstantes, com altos e baixos. O 
que não a impede de amar. Quando ela vê o irmão que é transexual, ela 
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o acolhe. Há uma fraternidade e um amor grande. No final ela também 
acolhe o pai, nos momentos-chave está firme, é a única que consegue 
segurar a onda porque sabe como as emoções mexem com as pessoas. 
Tem a vivência dos extremos.

Já em Os 3 vive uma garota que se relaciona com dois caras, o que também tem 
a ver um pouco com sua história pessoal.
De certa forma sim, é a descoberta da sexualidade do jovem, é uma 
questão emocional que permeia a vida deles, acho bastante pertinente, 
se deparam com questões morais e emocionais, com os dois disputando 
o amor dela. Eles são jovens acabaram de sair da faculdade e não sabem 
nem pra onde ir.

Ainda se considera tímida?
Sim, sou super-tímida, acho muito difícil conhecer as pessoas, sempre 
me sinto muito embaraçada nos primeiros contatos, sem saber puxar 
assunto, me sinto sempre uma boba. (risos) Mas com as aulas de 
teatro, descobri muito sobre mim. É muito importante para o ator um 
estudo pessoal, para preparar o corpo e a cabeça para compreender as 
personagens em níveis mais sutis. Se o ator não se estuda corre o risco 
de ficar muito superficial. Além de que o estudo dá uma grande liberdade 

Os 3

"rOmpEr bArrEirAS 
mOrAiS é um prOcESSO 
DE AutODEScObErtA E 
criAtiviDADE"
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para se expressar. Mais do que ser atriz, o que me ajudou muito a superar 
barreiras pessoais foi o estudo, contínuo e permanente. A gente nunca 
está totalmente pronto.

Nessa época de sua formação, você já confessou ter vivido uma experiência 
além do convencional, de ter vivido amor livre, com mais de uma pessoa, com 
homens e mulheres...
Sim, isso aconteceu já tem um tempo, eu estava estudando teatro e, para 
mim, foi um grande momento de vida. Tem um momento de libertação, 
que tive que viver. Na época, assisti ao documentário sobre a Tropicália, 
e me interessei pelos anos 60 e 70, o grande boom da liberação sexual, a 
ascensão do feminismo no Brasil. Quando você descobre a sexualidade, 
sem amarras, tabus ou moralismo, isso dimensiona sua vida de outra 
maneira. Não só sua vida sexual. O sexo é o primeiro impulso energético.

Sentiu uma outra dimensão do “amar”?
Acho que sim, mas não é o sexo pelo sexo, falo de encontro de pessoas, 
foi um momento que passei quando estava começando a cursar teatro. 
O processo do ator é de autodescoberta. Você tem que se descobrir 
para fazer o papel de outro. Não adianta querer conhecer o outro sem 
conhecer a si próprio. Me descobri sexualmente, como mulher, como 
jovem de vinte e poucos anos, iniciando a vida profissional.

Surpreendeu-se consigo própria?
Não tive várias experiências, foi uma experiência que abriu uma visão 
muito agradável da vida. Tem tudo a ver com que li da década de 60 e 
70. É uma questão espiritual também, que passa pela sexualidade. É bom 
falar isso porque senão ficam pensando que eu gosto de suruba. Não 
é isso, sou casada e bastante reservada. Mas a liberdade que a gente 
hoje pode ter é muito transformadora. E romper barreiras morais é um 
processo de autodescoberta e criatividade. 

Várias personagens que fez são marcadas pela sensualidade e pelos 
relacionamentos fora do convencional. O que elas lhe ensinaram sobre sedução?
Eu penso que a sensualidade é algo que deve brotar naturalmente. Para 
mim, o menos é mais, não é necessário fazer caras e bocas, muitas vezes 
apenas olhar nos olhos e descer um pouco o olhar até a altura dos lábios, 
já dá a conotação de uma possível conquista. As formas arredondadas, o 
jeito de se mexer... Percebo que quando a mulher está íntegra no que está 
fazendo, ela pode ser muito sensual. Todas as personagens te ensinam 
um pouco de você mesma, de repente você percebe um jeito seu, um 
olhar, tudo depende do foco que você dá.

Você sente sua geração nessa mesma vibe, ou acha que elas não estão 
olhando o essencial?
Conheço muitos jovens conectados com ecologia, lutando por um mundo 
melhor, curtindo ioga, vegetarianismo, enfim, uma qualidade de vida 
melhor. É uma coisa que começou na década de 70 com os hippies, mas 
não parou por ali, e é bom ver isso. Hoje isso é científico, tem a ver com 
educação. Muita gente está se integrando.

Mas no sexo...
Aí eu acho que muitas vezes fica um pouco superficial. As relações são 
muito fugazes, as pessoas não têm paciência de realmente aprofundar 
na relação e saber que precisa segurar a onda, esperar o momento difícil 
passar. Tem essa coisa de querer saciar o prazer o tempo todo. O prazer 
não vai terminar. Se é só o sexo pelo sexo, a experiência que eu tive não 
serviria para nada. Mas a minha foi um momento de iniciação no teatro, 
me ajudou a compreender minha sexualidade, meu lugar como mulher e 
como isso pode entrar na minha vida. Para mim, fez sentido.

E aí… comeu?
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No entanto, a série que você protagoniza de certa forma glamouriza o sexo 
pago, superficial. Mesmo na “vida real”, uma brasileira leiloou sua virgindade 
na internet e ficou famosa por isso. Como vê essa nova situação?
No Brasil, a mulher hoje tem liberdade para transar como e com quem 
quiser, tem liberdade religiosa. Só que o endeusamento é também uma 
forma de machismo, a forma como ela é exposta como sensual, sexual, 
peito turbinado, vagabunda. A gente, como mulher, tem que tomar um 
cuidado. A mulher não deve esperar pela aprovação de ninguém, mas se 
colocar independente. A sensualidade é uma questão de felicidade. Uma 
pessoa feliz é uma pessoa sensual. As alegrias da vida permeiam ela o 
tempo inteiro. A gente não deve ser guiado por terceiros. Você tem que 
encontrar sua ética própria, como você vai se relacionar respeitando sua 
liberdade e a do outro.

Mas esse “pragmatismo” em torno do sexo não leva a um questionamento?
Nossa, leva, sim. Quando fui convidada a fazer uma garota de programa, 
me questionei isso. A questão sexual é muito delicada. Não abro minha 
sexualidade pra qualquer um. Me pergunto como é usar de um poder tão 
grande. Porque o sexo é um poder muito grande. Você está ali exposta, 
a nudez, é muita exposição, mas não consigo elaborar porque está além 

do meu alcance de compreensão. Então respeito como elas levam a vida. 
Tem uma questão ética interessante e isso rola na série, quando ela 
coloca a high society como o local onde tudo isso acontece. São lugares 
badaladíssimos, homens muito ricos, casados, com suas perversões 
pessoais, fetiches. Ao mesmo tempo, esse desejo regula o casamento, 
deixa estável. Isso tudo me levantou questionamentos. A minha 
personagem tem ânsia por se dar bem na vida e procura estratégias para 
isso. Lógico que se dá mal em algum momento.

Mas elas melhoram de vida?
Sim. (risos) Ao mesmo tempo, tomam mais posse de si próprias. Vão 
podendo trabalhar menos, por exemplo. A rotina delas se modifica, 
porque elas escolhem o que querem ou não fazer. Mas não abdicam de 
ser garotas de programa, são profissionais do sexo.

Depois de ter vivido tudo isso, como se sente atualmente?
Estou me sentindo diferente. Estou com 27 anos e isso faz diferença na 
cabeça e no coração. Tem um lugar de posicionamento, de definição e 
estou tranquila para sentar aqui com você e dar essa entrevista. Antes 
não falava tanto... 
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Juliana (à esquerda),  
no lançamento da série  
O Negócio, da HbO
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modabeleza GRoomINGdesIGN

Por Ney Ayres

A Lot Of apresenta peças assinadas por Marcelo Ziliani em 
parceria com a marca italiana Casprini. Composta por cadeiras e 
uma mesa, a linha oferece design elegante e está disponível em 
preto e branco.

A cadeira Azhar possui a forma de uma ostra com uma 
curva notável. Já a mesa Atatlas é uma versão inspirada no 
grande clássico assinado por Saarinen em meados dos anos 50.  
A peça recontextualizada tem a forma básica de arcos semelhantes 
aos da cadeira. 

Ambas são extremamente harmoniosas em conjunto. As 
peças são importadas e estarão à venda com exclusividade para o 
mercado brasileiro pela A Lot Of.

da década de 50
O Clássico

Mesa Atatlas - R$ R$ 13.020,00
Cadeiras Azhar - R$ 1.979,00
A Lot Of
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 256
São Paulo/SP
(11) 3068 8891/3068 9370
www.alotof.com.br
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Aparador Fortuna foi apresentado na última 
feira de Milão. É produzido em madeira de carvalho 
europeu e há, na parte superior, um vidro fosco laqueado 
que previne aranhões e desgaste da peça, desenvolvida 
pelo designer italiano Claudio Bellini.
Aparador Fortuna 
Preço sob consulta
Natuzzi Group Brasil
Via Urbana, 838
Simões Filho/BA
(71) 3594 3131
www.natuzzi.com

Mesa Pantheon, em uma 
releitura feita por Mario Bellini sobre a 
icônica La Rotonda, peça que desenhou 
para Cassina em 1976. 

A nova interpretação, com 
inspiração no Oriente, resultou numa 
mesa de madeira que mistura aspectos 
tradicionais com o contemporâneo. 

Mas, o grande destaque da 
peça é sua estrutura, já que as três 

pernas da base possuem um visual 
enigmático na qual cada parte se une 
numa complexa junção oculta. 
Preço sob consulta
Cassina 
Avenida Europa, 385
Jardim Europa
São Paulo/SP
(11) 3087 1234
www.cassina.com

Aparador Italiano!

Oferecendo o máximo de conveniência e uma tecnologia sofisticada, 
a U foi projetada para a vida moderna e suas exigências. Graças a um design 
modular, inteligente e simples, você pode adaptar a U de acordo com a 
ambientação da sua casa.

Com um design minimalista e tecnologia de ponta, a U conta com 
aquecimento rápido, de 25 segundos e sistema de extração automático, para 
que seu café comece a ser preparado no mesmo instante em que a cápsula 
é inserida e o controle deslizante fechado. Outro diferencial, é o sistema que 
corta as gotas em 4 segundos após o término da extração do café, ejetando 
a cápsula automaticamente. Disponível em duas cores – Pure Cream (Creme 
Puro) e Pure Grey (Cinza Puro).
U
R$ 495,00 
Boutiques Nespresso 
0800 7777 737
www.nespresso.com

Nespresso U

Releitura icônica
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Inspirado nos anos 1940 e 1950, o 
Montbrillant foi assim batizado em homenagem à 
Rua de Montbrillant, no alto de la Chaux-de-Fonds, 
que abrigou de 1892 a 1979 os ateliers da Breitling. 
Com esse lançamento a Breitling dá um novo 
impulso ao cronógrafo Montbrillant, propondo o 
primeiro modelo de série equipado com o Calibre 
01, o mais eficiente dos movimentos de cronógrafo 
automático, totalmente desenvolvido e fabricado 

nos seus ateliers. Uma bela aliança da tradição 
com a inovação, realçada pelo mostrador prata 
com numerais ou indexes. O fundo traz em relevo o 
edifício histórico de Montbrillant. 
Breitling Montbrillant 01 
R$ 21.523,00
Joalheria Montecristo 
(11) 3032 8905

Tradição e inovação

Jaeger-LeCoultre
by Aston Martin!

Este cronógrafo AMVOX2 Transponder 
Rapide Jaeger-LeCoultre vai oferecer aos futuros 
proprietários do último Aston Martin o privilégio 
de bloquear ou desbloquear seu carro simplesmente 
pressionando no cristal de safira do relógio. Ele foi 
elaborado para que seu proprietário possa abrir e 
fechar o seu Aston Martin por meio de dois botões 
situados no relógio. A peça também possui a função 
de “find me”, que emite um sinal para que o carro 
acenda suas luzes, sem destravar. 

O Transponder Rapide AMVOX2 chega em uma 
versão equipada com um vertical trigger, dispositivo 
que aparece pela primeira vez em uma versão de 
dois tons: a base, incluindo os terminais e coroa, que 
é inteiramente feito em ouro 18 quilates, enquanto o 
casco é trabalhado em titânio escovado grau 5.
Jaeger-LeCoultre Transponder Rapide 
R$ 83.100,00
Jaeger-LeCoultre no Brasil 
(11) 3152 6640

A luxuosa marca de relógios Officine Panerai 
presta homenagem à São Paulo com dois lançamentos 
em edição especial vendidos exclusivamente na boutique 
Panerai do Shopping JK Iguatemi. Personalizados com a 
mesma gravura impressa no verso da caixa: o Museu de 
Arte de São Paulo – MASP, um edifício icônico na rica 
paisagem arquitetônica da cidade.

O primeiro modelo é um Luminor Marina, com 
tiragem limitada de 50 unidades e uma caixa de 44mm 
de diâmetro em aço polido e protetor de coroa em aço 
escovado. O mostrador apresenta fundo preto - um 
detalhe clássico da Panerai – e as inscrições “Luminor 
Marina” e “Panerai”. Os ponteiros das horas e minutos são 
revestidos com a substância luminosa Super-LumiNova®, 
combinando assim o máximo de visibilidade com o visual 
vintage, que é ressaltado pela correia de couro envelhecido. 

Já o segundo modelo é um Radiomir 10 Days GMT 
de 47 mm com elegante caixa em aço polido e tiragem de 
apenas 10 unidades. A pulseira é feita de couro vintage 
e o relógio possui movimento automático calibre P.2003, 
inteiramente desenvolvido pela Officine Panerai, com 
manufatura em Neuchâtel, na Suíça.

Homenagem à São Paulo

Luminor Marina – 44mm
Radiomir 10 Days GMT – 47mm
Officine Panerai Boutique – São Paulo
JK Iguatemi 
Av. Juscelino Kubitschek, 2.041 - Suite 129
(11) 3152 6620  
www.panerai.com
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veja que aumentei uma página do SAX Shop (tirei do ícones que não fizemos ainda), segue as duas notas do Rio

Sei que as fotos da Dress to estão em baixa, já pedi as fotos em alta, mas se não vier vamos tentar uma montagem com várias fotos pequenas 
(sei que sai do padrão, mas é o que eu preciso agora)

Os modelos estilo “gatinho” estão 
de volta. Alain Mikli é referência mundial 
em design de óculos e a marca francesa que 
leva seu nome é conhecida pelos ousados e 
atemporais desenhos das suas peças coloridas 
de acetato, transformando algo incomum em 
estilo e personalidade.

Alain Mikli
Preço sob consulta
Fenícia do Brasil
(11) 2361 9409
www.feniciadobrasil.com.br

Bolsa Goyard feita em madeira, revestida por canvas e 
detalhe da corrente. 
Modelo St. Honoré na cor Preta 
R$ 14.700,00 
Goyard
Shopping JK Iguatemi – piso térreo
(11) 3152 6999

Acho que vi um gatinho

Em novembro chegaram ao Brasil as joias da coleção Montblanc em 
homenagem à Princesa Grace de Mônaco. São dois conjuntos: Pétales de 
Rose Motife Petales Entrelacés Motif, inspirados na flor preferida da princesa. 

O primeiro é composto por colar, bracelete e brincos em ouro branco 
750, com diamantes (o colar e o bracelete têm 60 diamantes cada um, e os 
brincos somam120 diamantes brancos). 

O segundo conjunto é composto de colar e pulseira em ouro rose 
(para o dia a dia), e um colar e uma pulseira com pavê de diamantes em um 
motivo de “pétalas entrelaçadas”, que simbolizam o amor e a união entre 
Grace Kelly e Rainier III. 
Preço Sob Consulta
Boutiques Montblanc de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Curitiba e Campinas
www.montblanc.com

Joia de princesa

Acessório perfeito

O relógio “Malte Lady” tem a caixa 
em ouro rosa 18 quilates, bisel adornado 
com 50 diamantes de talhe redondo e 
carrega o movimento a quartzo 1202. 
Indica horas e minutos, resiste até 30 
metros de profundidade e possui a fivela 
de ouro rosa 18K, meia Cruz de Malta 

polida. A pulseira é de couro de crocodilo 
cor castanho claro, escamas quadradas e 
ponta costurada. Uma segunda pulseira 
em cetim cinzento taupe também é 
incluída com o relógio.
A partir de 14 mil euros
www.vacheron-constantin.com/pt/

Malte Lady!
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A nova coleção da CCM Sports, que há 20 anos vem 
produzindo moda fitness com tecidos ultra modernos, carrega nas 
roupas o espírito de aventura e liberdade. As fortes referências 
de símbolos e cores, características da cultura americana, são 
retratadas nas estampas, formas e tecidos. 

A marca investe muito em tecidos tecnológicos com o 
objetivo de tornar a vida mais prática! Outro destaque é a coleção 
em parceria com a famosa triatleta Fernanda Keller.
CCM Sports
(22) 2533 9505
www.ccmsports.com.br

Sport com tecnologia

Com o sonho de recriar o espirito “je ne sais 
quoi” do lifestyle carioca, através da criação de novos clássicos com 
pitadas de ousadia e muito humor, nasceu a Dress To. Apaixonada 
e divertida, o ponto de partida da marca veio da mistura de temas, 
cores, estampas e shapes, celebrando a reinvenção do simples com 
um colorido delicado e cheio de vida.

Este ano, em que a marca carioca comemora 8 anos de 
vida, lança uma ideia inusitada: as cápsulas, que são mini-coleções 
temáticas com edições limitadas e breves – “feitas para serem 
tomadas de uma vez só”. 

A primeira é a Cápsula Brigitte, inspirada na road trip de 
Brigitte Bardot, uma personalidade à frente de seu tempo. 

A segunda é a Cápsula Rio, inspirada nas mais belas 
lembranças e experiências da rotina carioca. Aqueles momentos 
em que tudo parece paralisado de tão lindo: uma brisa salpicada de 
maresia que invade os pulmões; a malemolência de cores e contrastes 
de uma topografia incrível, cravejada de verdes, azuis e amarelos; e 
um algo a mais inexplicável que só o Rio tem.
Dress To
Shopping Leblon
(21) 2540 0289
www.dressto.com.br

Moda em cápsulas
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O Madly Kenzo! é um floral viciante dosado 
com flores de heliotrópio e incenso. Pêra e lichia 
entram em acordo perfeito para as notas de cabeça, 
prolongadas no coração de jasmim. As notas amplificam 
a luminosidade dessa nova fragrância floral-frutal. 

O frasco é lindo e foi criado por Ron Arad, 
artista israelense que utiliza muita tecnologia em 
seus trabalhos, ele se inspira num instigante jogo de 

luz e cria o design abstrato desse frasco para denotar 
um livre espírito de uma mulher alegre, livre e não-
conformista.
Madly Kenzo EDT 
30ml – R$139,00
50ml – R$ 209,00
80ml – R$ 245,00
SAC 0800 170 506

Jogo de Luz e frescor
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O novo Eau de Parfum Roberto Cavalli EDP é uma fragrância 
exuberante e ensolarada, cujo topo é iluminado por pimenta rosa que 
exala uma verdadeira força de caráter. Vibrante e sensual, a fragrância 
estimula e hipnotiza aquela que a sentir o perfume na pele. Na notas 
de coração encontra-se a absoluta majestade da flor de laranjeira. 

A cor do produto, assim como o perfume, revela um lado 
super feminino e não permite que ninguém seja indiferente. Para 
reforçar esse conceito, o frasco, que remete às curvas voluptuosas de 
uma mulher sensual, é coroado com uma tampa em forma de tiara 
com o símbolo de Cavalli e adornado com um colar que lembra um 
tigre – impressão emblemática de Cavalli em suas criações. Tamanha 
sensualidade está envolta na base cativante do perfume, marcando-a 
com a presença especial da fava tonka, que exala uma marca 
registrada na pele, com notas essencialmente viciantes! 
Eau de Parfum Roberto Cavalli EDP
30ml – R$ 199,00
50ml – R$ 275,00
75ml – R$ 365,00
RR Perfumes e Cosméticos
SAC 0800 772 55 00

Chamando atenção

A mais nova coleção de fragrâncias da DKNY – DKNY The 
World – promete nos transportar às cidades mais chiques de todo o 
mundo com uma simples borrifada. De uma caminhada romântica 

pelo Central Park à pulsante energia do Rio de Janeiro, passando 
pela mistura de urbano e rural da cena de Londres e, é claro, pelas 
ultra-elegantes ruas de Paris.

Quatro Capitais do Mundo!

DKNY The World
R$ 219,00 cada frasco de 50 ml
SAC 0800 7043440
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Valentino Garavani iniciou precoce e consistente sua carreira 
no mundo do luxo. Seu talento o fez reinar no mundo da alta 
costura, desenhar e vestir celebridades e, ainda, ter sucesso nos 
negócios ao batizar um grupo de marcas de moda conhecidas 
mundialmente com o seu nome 

O Universo do Luxo criado por

Valentino

Por Francine Aristmunho

A 
arte sempre esteve impressa no seu Dna. interessaDo 
desde menino por pintura, escultura e arquitetura, 
valentino Garavani se revelou um precoce talento no 
mundo fashion. nascido em 11 de maio de 1932 em 
voghera, cidade italiana localizada ao sul de milão, iniciou 

desde jovem seus estudos sobre moda. aos 17 anos, ainda no ensino 
médio, valentino mudou-se para paris para prosseguir seus estudos 
na École des Beaux arts e Chambre syndicale de la Culture parisienne. 
Graças ao primeiro lugar num concurso de estilismo, em 1952, o jovem 
valentino conseguiu um trabalho, ainda como aprendiz, no ateliê de 
Jean Desses, onde ele costumava ajudar Jacqueline de ribes esboçar 
ideias de vestidos. seus cinco anos de experiência por lá foram 
suficientes para arrecadar histórias e referências exóticas como as de  
roma e abrir seu próprio ateliê. 

os anos 1960 foram anos de ouro. em meio à pura efervescência 
cultural, cinema e glamour, valentino foi descoberto pelas celebridades 
que costumavam visitar roma durante a “Dolce vita” e logo começou 
a ser chamado de Golden boy da alta costura italiana. ainda em roma, 
por conta das filmagens de Cleópatra, elizabeth taylor descobre o novo 
designer, se encanta com o seu trabalho e encomenda um vestido para 
usá-lo na estreia mundial do filme spartacus – noite na qual ela e richard 
Burton iniciaram um dos romances mais famosos de Hollywood. a partir 
daí valentino se consagra como o estilista das celebridades. 

a primeira mostra oficial da coleção do estilista aconteceu em 
1962, no palazzo pitti em Florença, a então capital da moda italiana. 
o desfile foi um sucesso e valentino dera o passo certeiro em direção 
ao estrelato; ele era genuinamente bem-vindo no mundo da moda – 
considerado um mestre da alta costura italiana. poucas horas depois 
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eStilo de Valentino é maiS joVem, 
romântico e Sonhador, além de 
ter um acabamento impecáVel

sofisticadas maisons nos estados unidos e Japão. a essa altura de sua 
trajetória e com o mundo aos seus pés, ele era aceito – sem restrições 
e pré-requisitos – nas rodas da alta costura francesa, tudo conquistado 
pelo seu trabalho de criação e suas referências. 

Durante a década de 1990, valentino realizou alguns feitos. em 
1991, ele lançou sua coleção spring-summer como protesto à Guerra 
do Golfo; o “vestido da paz” em crepe branco trazia a palavra “paz” 
escrita em 14 idiomas bordadas com pérolas e, em 1998 o designer abre 
a academie valentino, um centro cultural localizado próximo ao ateliê 
de valentino em roma. Foi também na década de 1990 que Garavani 
completa seus 30 anos na costura, comemorados com uma festa de 
gala. ainda nesta década, valentino vende sua empresa à Holding di 
partecipazioni industriali (HDp) por us$ 300 milhões e continua como o 
único estilista da marca. mais tarde, em 2002, a valentino HDp é vendida 
à marzotto Group, outro grupo italiano de bens de luxo. Com o novo 
proprietário vieram novidades como a marca valentino reD lançada 
em 2003 e a segmentação da marca em valentino, valentino Garavani, 
valentino roma e valentino reD. após a reestruturação do grupo que 
reúne marcas como m missoni e Hugo Boss, a holding é batizada de 
valentino Fashion Group, faturando aproximadamente €1.72 bilhões. 

os anos seguintes foram de expansão para a marca italiana que 
inaugurou lojas em importantes cidades como Dallas, Bangkok, Buenos 
aires e são paulo. atualmente, a valentino opera em 70 países, com mais 
de 1.250 lojas. 

do final do desfile, todos os vestidos apresentados foram vendidos. ele 
conheceu, então, uma ascensão contínua, tendo sua carreira valorizada 
com vários prêmios, sendo um deles o prestigioso neiman marcus 
Fashion award, em 1967. no mesmo ano ele assinou o vestido que Jackie 
Kennedy usou para se casar com aristotelis onassis e lançou a coleção 
valentino White, que se tornou famosa pelo logo “v” projetado em suas 
criações desde então.

a década de 1970, marcada pela expansão e reconhecimento 
mundial da marca, começa com a criação de uma coleção masculina e 
feminina ready-to-wear, passa pelas inaugurações das primeiras lojas 
nas cidades de roma e milão e a estadia de valentino, na maior parte do 
tempo, em nova York – sendo ele aclamado por celebridades como steve 
rubell e andy Warhol. além do vestuário, o designer passa a introduzir 
em sua linha objetos de decoração de interiores através dos têxteis, 
móveis e papéis de parede, além de perfumes - em 1978 é lançado com 
pompa a fragrância valentino Classique, numa noite de gala no teatro 
Champs-Élysées. a expansão valentino continuou com a abertura de 

74

ícones

72-76 - icone valentino.indd   74 28/11/2012   16:07:48



Fo
to

s M
ik

ae
l J

an
ss

on

Do real ao virtual

valentino Garavani decidiu sair de cena em 2008 – ele se 
aposentou depois de 45 anos vestindo importantes nomes no mundo, 
como as atrizes sophia Loren e audrey Hepburn. em seu último desfile, 
ele foi aplaudido de pé pelos 800 convidados que estavam no museu 
rodin em paris – na passarela, vestidos impecáveis dentre pretos e 
brancos e a sua cor mais marcante, o vermelho. em nota oficial, valentino 
diz: “Como fazem os ingleses: eu gostaria de sair da festa quando ela 
ainda está cheia”. segundo o designer, a moda de hoje em dia tem levado 
a criatividade dos estilistas – e ele sai de cena, pois os sonhos não estão 
mais na moda. ao invés disso, os sonhos podem ser capturados apenas 
com a nossa visão. talvez seja por esse motivo que ele inaugurou o 
valentino Garavani virtual museum, o primeiro museu digital que oferece 
uma visão aproximada de todo o acervo do estilista acurado durante os 
45 anos de carreira. o museu, inaugurado em dezembro de 2011, confere 
ao espectador uma experiência em tempo real e 3D extremamente 
realista e detalhada, exatamente a la valentino.

O olhar de Valentino

valentino é um apaixonado por vestidos – paixão que perdura 
por todos os seus anos de profissão. o estilo de valentino é mais jovem, 
romântico e sonhador, acima de tudo impecavelmente costurado – 
este é o charme e a maestria de valentino. porém, não só vestidos ele 
sabe fazer. valentino pode criar os mais ricos detalhes de uma roupa 
tanto quanto suavizar a costura de um blazer ou de um jeans. ele eleva 
o status de toda e qualquer peça – uma t-shirt torna-se um vestido 
ao adicionar seda e pedras nas mangas; uma manta de malha pode 
contrastar com um chiffon texturizado – e fica perfeito! valentino diz 
que tudo deve ser produzido nos mínimos detalhes, dos pés à cabeça. 
talvez por toda sua essa exigência combinada com seu talento que ele 
seja o único estilista que combine perfeitamente os bordados franceses 
com o acabamento italiano. 

maria Grazia chiuri e pierpaolo piccioli
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deValentino São Paulo 

o universo valentino emerge nos ares de são paulo abrindo duas 
boutiques no shopping Cidade Jardim. a valentino dispõe de caráter e 
atmosfera de um palazzo – um espaço pessoal e não apenas uma loja, 
concebida pelo arquiteto famoso mundialmente, David Chipperfield. 
unindo o clássico ao contemporâneo, a loja transmite claramente as 
mais recentes linhas da valentino. a marca também apresenta ao público 
paulistano a reD valentino.

RED Valentino 

a reD valentino inaugura lançando sua coleção outono/
inverno 2012/13, prêt-a-porter e acessórios criados pelos Diretores de 
Criação da maison valentino – maria Grazia Chiuri e pierpaolo piccioli. 
a reD valentino narra um conto de fadas moderno, em que uma jovem 
heroína embarca numa jornada fantástica e elegante. a protagonista do 
conto reinventa seu mundo encantado como uma princesa sonhadora 
e moderna. ela mostra sua personalidade alegre, feminina e delicada 
brincando e experimentando peças de seu guarda-roupa – suas escolhas 
são marcantes e intuitivas, refletindo seu espírito excêntrico e o universo 
de conto de fadas reD valentino. 

Valentino foi aplaudido de pé 
peloS 800 conVidadoS que eStaVam 
no muSeu rodin em pariS, para o 
Seu último deSfile em 2008

76

ícones

72-76 - icone valentino.indd   76 28/11/2012   16:07:50





funcionalidade

J 
óia Bergamo, arquiteta Badalada e experiente, 
tem mais de vinte e oito anos de profissão e seu 
escritório, com sedes em São paulo e miami, realiza 
em média 150 projetos anuais divididos entre áreas 
residenciais, comerciais e corporativas.

através de muita dedicação, trabalho, pesquisa 
e um foco muito bem definido, em que o trabalho é 
transformar o desejo do cliente em realidade, buscando 

realizar os sonhos desses seus clientes, mas sempre orientando para 
não se fugir da tendência e da funcionalidade necessárias para o 
sucesso de qualquer projeto desse tipo.

além do desenvolvimento dos projetos, Jóia cria peças e 
revestimentos exclusivos para diversas marcas, linhas que vêm 
alcançando notoriedade no mercado nacional. Como uma profissional 
renomada, Jóia Bergamo ministra palestras sobre a área de arquitetura 
e design de interiores em diversos eventos e instituições de ensino.

Por Eduardo Karlwom Fotos Divulgação

A arquitetura e design exclusivos
a serviço dos sonhos dos clientes

Sonho e

78
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Um apartamento dos sonhos
o apartamento de 600 m2, localizado no bairro da Vila nova 

Conceição em São paulo, um dos mais nobres da cidade, foi pensado 
para um casal com dois filhos adolescentes e que gostam de receber 
bem os amigos.

o piso recebeu o mármore branco pigues e foi bordeado com 
o mármore travertino romano bordeando o living. no living central 
foram utilizado sofás em seda da artefacto e uma mesa com pés em 
aço e tampo em cristal black da Breton, banco em veludo preto e um 
tapete da casa Fortaleza. 

a varanda foi ampliada para o living integrando o home e sala 
de descanso com lareira. as paredes receberam painéis em laca branca e 
na galeria de entrada os painéis foram iluminados com duas esculturas. 

a porta de entrada foi toda desenhada por Jóia e produzida 
em laca preta, a lareira foi revestida com o mármore travertino 
romano bruto, as janelas receberam o portico em laca branca e xales 
em seda fendi e persianas silhouete e o Home foi feito em um painel 
de madeira ebanizada e espelhos nas laterais que ampliam e trazem 
sofisticação ao ambiente. 
www.joiabergamo.com.br

Prêmios
Durante sua trajetória profissional 
ganhou diversos prêmios na área.
Prêmio Breton 2012 / 2011 / 2010
Prémio Profissional do Ano 2010 / 
2011 /2012
Prémio Casa Cor Trio (melhor 
projeto publico) 2010
Prémio Casa Cor 2010
Prêmio Malas prontas 2010 a 2012
Prêmio decorar 2009
Prêmio Casa Cor Trio 2009
Prêmio Top 100 2009 a 2012
Prêmio Hunter Douglas 2009
I Prémio Lafarge Gypyson 2008
Troféu decorar 2008
Prémio Hunter Douglas 2008

79
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ESPECIAL

A 
primeira impressão que se tem de Valeria 
Buechele é a de que ela está pronta para ir a uma 
festa. e com você. alegre, bem falante e expansiva, 
ela tem todos os requisitos para ser uma relações 
públicas de sucesso, o que de fato ela é! Há quinze 
anos, essa economista de formação, mas que já 
costumava a estar sempre no meio dos principais 
acontecimentos sociais de Buenos aires, começou 

um trabalho que reflete sua vocação de vida: organizar festas e 
eventos, levando realmente quem interessa aos locais mais badalados 
da capital argentina.

Por Edgard Reymann

Para desfrutar o que existe de melhor na capital portenha, 
com a qualidade de quem conhece os melhores eventos

Com um mailing list que lhe permite acesso a pessoas com 
poder de decisão, ela criou uma rede social própria, que hoje ultrapassa 
fronteiras. tanto é que Valeria esteve recentemente em são paulo para 
divulgar um novo serviço de sua empresa, a licere, que hoje atua em 
Buenos aires, punta del este e um pouquinho em são paulo. 

a empresa conta hoje com 15 funcionários, mas uma 
extensa rede de colaboradores nas cidades permite fazer acontecer 
absolutamente tudo o que seus exigentes clientes desejam: de 
entradas para shows, áreas vips de baladas até festas privadas em 
casas de família ou endereços descolados na cidade, que só os 
portenhos sabem que existem.

Valeria Buechele

Buenos Aires
é melhor com passaporte
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até hoje, seu serviço que hoje atende 
pelo nome de concierge, um termo em voga, 
era restrito apenas à poucos e bons – “só 
funcionava por referência, mais por causa de 
nossa própria capacidade de atendimento, 
que hoje passou a ser maior”, justifica Valeria. 
agora, a licere pretende alcançar uma nova 
clientela, especialmente a brasileira, cada vez 
mais exigente e necessitada de diferenciais 
quando visita tanto a capital argentina como 
o balneário uruguaio.

o passaporte licere oferece acesso 
a lugares de moda e eventos, assim como 
permite ao viajante, em especial em Buenos 
aires, circular pela cidade com mais 
facilidade e chegar aonde quer sem perda 
de tempo procurando informações. está 
tudo ali, à mão. 

a licere organiza as atividades e providencia os meios para que 
ele obtenha o que deseja. Claro que os programas visam agregar valor à 
viagem do cliente. isso não quer dizer que esses programas contemplam 
passeios culturais modorrentos ou apenas tours de compras. a ideia é 
oferecer um diferencial. No caso do público mais jovem, por exemplo, a 
licere é uma das gestoras da área vip do festival de música eletrônica 

internacional Creamfields, cujo evento portenho 
aconteceu em outubro último. 

Com o crescimento da economia, muitos 
brasileiros começam a viajar com mais frequência ao exterior, em 
especial Buenos aires. e, depois de alguns retornos, nada melhor do 
que contar com algum serviço diferenciado para extrair de uma viagem 
algo novo e que crie o desejo de retornar. essa é a ideia desse tipo de 
serviço como o da licere. 
www.licere.com

David Guetta
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L ançado no Brasil durante o Salão do Automóvel, a apresentação do 
BMW Série 6 Gran Coupe é o primeiro coupê quatro portas da marca. 
A elegância esportiva do design, motores potentes e chassi com alta 

tecnologia combinadas para produzir uma experiência impressionante. O 
BMW Série 6 Gran Coupe também deixa a sua marca com características 
exclusivas de equipamentos e um nível de praticidade inigualável aos de 
seus concorrentes “Premium” deste segmento.

Design inovador

No BMW Série 6 Gran Coupe as proporções da marca de um BMW 
são reproduzidas em um pacote esportivo com um design levemente 
rebaixado. E são definidas por uma interpretação nova do projeto de três 
volumes: um capô extenso, uma longa distância entre eixos dando ao 
veículo uma aparência sofisticada e elegante, e um compartimento do 
banco do passageiro. Além disso, sua altura baixa e o teto que passa por 
um arco na parte traseira permitem ao BMW Série 6 Gran Coupe ser um 
ponto de referência na estética de veículos de quatro portas. 

Por Cacá Fernandes

O BMW 6 Série Gran Coupe, primeiro coupê de quatro portas na história 
da marca alemã, impressiona pela beleza e pelo desempenho

Elegância esportiva 
e aura exclusiva

O design do interior projeta uma ligação harmoniosa entre os 
assentos dianteiros e a parte traseira. A opção de 4+1 lugares, com uma 
distância de eixo de 113 milímetros mais longo permite ao BMW Série 6 
Gran Coupe oferecer um visível aumento no espaço para as pernas aos 
passageiros do banco traseiro. Além disso, a facilidade de carregamento 
e os encostos dos bancos traseiros dobráveis dão um impulso adicional 
à praticidade aumentando a capacidade do porta malas de 460 litros 
para 1.265 litros. 

Os motores BMW TwinPower Turbo trazem esportividade e 
eficiência. O motor a gasolina de 6 cilindros no BMW 640i Gran Coupe 
com a potência de 235 kW/320 hp. Mas ‘‘ a cereja do bolo”, será o modelo 
“Top de linha” BMW 650i Gran Coupe com motor V8 de 330 kW/450 hp. A 
tecnologia BMW TwinPower Turbo de 8 cilindros de nova geração também 
inclui agora o controle do curso variável das válvulas Valvetronic. Todas as 
variantes do motor utilizam a transmissão automática de oito velocidades, 
enquanto sistemas tais como a função Auto Start/Stop e o modo Eco Pro 
são ativadas usando o Driving Experience Control que ajudam a reduzir 
o consumo de combustível. O BMW 650i Gran Coupe também possui o 

82

82-83 - bmw_OK.indd   82 28/11/2012   16:19:20



sistema inteligente de tração nas quatro rodas BMW xDrive. 
A tecnologia de chassi inclui uma suspensão dianteira de eixo duplo, 

um eixo traseiro integral, direção hidráulica e um sistema de freios de alta 
performance. Adicionalmente, a função de direção Servotronic e o sistema de 
amortecedor Dynamic Damper Control são oferecidos como standard. 

Equipamentos exclusivos e tecnologia inovadora.

Assim como a transmissão automática de 8 velocidades e o 
sistema de amortecedor Dynamic Damper Control, a alta qualidade 
e a extensa variedade de equipamentos standard do BMW Série 6 
Gran Coupe incluem assentos de couro elétricamente ajustáveis, ar 
condicionado automático de 2 zonas, faróis xenon, rodas de 18 polegadas, 
Radio Professional com sistema de alto falante Hi Fi e escurecimento 
automático dos retrovisores traseiros. 

A seleção de opções exclusivas, entretanto, permite ao cliente 
adicionar o seu próprio toque individual. Os destaques da variedade de 
acessórios opcionais incluem faróis adaptativos de LED e o Bang & Olufsen 
High-End Surround Sound System. Além disso, um kit M Sport feito sob 
medida e novas opções da BMW Individual desenvolvidas exclusivamente 
para o BMW 6 Série Gran Coupe e oferecidos no lançamento, previsto 
para o primeiro semestre de 2013. 
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A experiência ainda que efêmera de ser alvo de olhares curiosos 
e encantados me trouxe a sensação de ser protagonista de um 
filme recém-lançado, que com certeza a maioria das pessoas, 

especialmente as mulheres, gostaria de viver um dia.
O Peugeot 308 CC acaba de ser lançado no Brasil, com o objetivo 

de se tornar um sonho de consumo para pessoas que prezam requinte, 
conforto, liberdade e um design altamente moderno.

Um grande diferencial nesta categoria é o porta-malas que 
comporta 403 litros na configuração coupê e 226 litros em modo 
conversível. O bagageiro é separado por uma tela que divide o espaço das 
bagagens e outro que acomoda a capota.

E para dar mais força ao 308 CC, a Peugeot escolheu o propulsor 
1.6 THP (Turbo High Pressure) de 165 cavalos que também aparelha o 
RCZ, 3008, 508 e 408 THP. Força e segurança na ultrapassagem são 
garantidas pelo torque máximo de 24,5 Kgfm disponível a 1400 rpm. 
Além disso, segue a tendência internacional de downsizing (motores de 
baixa cilindrada e alta potência).

Faltaram os autógrafos, mas que foram compensados pelas 

Por Luiza Buzaglo Fotos Vitor Meirelles

O Peugeot 308 CC acaba de chegar da Europa
com o propósito de se tornar objeto de desejo dos brasileiros

Tout Simplement 
Magnifique!

inúmeras abordagens de homens e mulheres anônimos, vizinhos, 
familiares, crianças, idosos, que literalmente me pararam no trânsito.

A estrutura do Peugeot 308 CC foi projetada para dissipar a 
energia de uma possível colisão e, para isso, a utilização de material de 
alta elasticidade de torção, que conferiu nota máxima no Euro N – CAP. 
Seis airbags com oito pontos de proteção também proporcionam maior 
segurança. A trilha sonora pôde contar com o sistema Hi Fi, tratamento 
digital e nada menos que seis alto falantes, além dos 240 W de potência.

A mistura de personalidade, elegância, conforto e modernidade, 
aliados ao sentimento de liberdade, constituem uma combinação 
perfeita. Afora os mimos, como a tecnologia airwave, que possibilita 
regular a temperatura do ar condicionado na nuca e o tempo recorde 
para abertura da capota, mesmo estando a menos de 20 km/h.

E, considerando a categoria, outro diferencial é o preço praticado 
no mercado brasileiro de R$ 129.990,00.

Nesta semana pude inclusive voltar no tempo e fazer uma 
analogia com os dias atuais, quando me lembrei dos anos 30 e o marco 
representado na vida das pessoas, que começaram a ter maior liberdade 
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de expressão. Década também marcada pela elegância refinada da 
mulher, que descobriu dentre outras coisas, o prazer da vida ao ar livre. 
Basta imaginar personalidades, como: Greta Garbo, Marlene Dietrich, 
Katharine Hepburn, Madge Evans, Glenda Farrel... 

Sobre a atualidade? Como seria incorporar um “mix” de Greta 
com Kate Winslet, Marlene com Scarlett Johansson, ou ainda Katherine 
com Keira Knightley? Essa dose de “imaginação fértil” só reforçou para 
mim as premissas de elegância, beleza, liberdade, personalidade e poder.

E falando de um universo de pessoas, o qual inclui muitas 
mulheres que hoje elegeram como preferências SUVs e sedãs de luxo, 
não poderia deixar de mencionar que nesta semana experimentei algo 
realmente novo, o que me fez rever determinados conceitos. 
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Cai a tarde e a luz do sol realça cores e 
contrastes nas colinas pardacentas da região

Destino
Fim do Mundo

Texto e Fotos Johnny Mazzilli

A 
o descer no diminuto aeroporto de punta 
arenas, vindo da capital santiago, tomei uma van 
rumo a meu destino final. após 3 horas de asfalto 
bem comportado, adentramos por uma estrada 
de chão forrada de rípio, um cascalho local fino e 
traiçoeiro para os carros. depois de duas horas nessa 
batida cuidadosa, chegamos ao que me parecia o 
verdadeiro fim do mundo.

com aproximadamente 242 mil hectares, situado na região de 
magalhães, o parque nacional torres del paine foi fundado em 1950 

Ao sul da Patagônia chilena está o Parque Nacional Torres del Paine, 
com suas belíssimas pradarias a perder de vista e as mundialmente 
famosas torres rochosas

e declarado reserva da Biosfera pela unesco em 1978. dentro de seus 
limites encontra-se a majestosa cadeia montanhosa del paine, com 
suas enormes torres graníticas. a patagônia chilena é um dos destinos 
turísticos mais fascinantes da américa do sul. 

situado a aproximadamente 110 quilômetros ao norte de puerto 
natales, o paine é provavelmente uma das reservas de vida selvagem 
mais bonitas do mundo. a cordilheira se formou ao longo das últimas 
eras glaciais, modelando uma cadeia de montanhas independente da 
cordilheira principal, os andes. em seu entorno encontram-se geleiras 
dramáticas, como a Grey, e lagos de degelo com águas em matizes 
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Puerto Natales, 
a caminho do fim do mundo

Criação de carneiros
no Rancho Guido

intensos de azul e verde acinzentados. seu aspecto leitoso vem dos 
minerais arrancados das encostas e carreados para o lago pelo movimento 
lento dos glaciares, ao longo de milênios. 

tudo gira em torno da imensa massa de montanhas que pode 
ser informalmente dividida em duas partes. de um lado, “Los cuernos” e 
suas curiosas formações de rochas estratificadas. a nordeste, as famosas 
torres de granito que fazem a felicidade de escaladores de todo o mundo. 
no maciço são possíveis desde ascensões descomplicadas a alguns 
cumes mais modestos até escaladas técnicas e radicalíssimas, através de 
paredes rochosas com centenas de metros verticais marcadas por fendas 
estreitas, coisa para especialistas. 

Lagos como sarmiento, del toro, pehoé, nordenskjod e Grey são 
frequentemente fustigados por violentas rajadas de vento, que nestes 
dias tornam a superfície encapelada. ondas de quase um metro de altura 
quebram nas praias de areia grossa e escura. estamos na patagônia, ao sul 
do planeta, palco de alterações climáticas bruscas e severas. entremeando 
essas formações rochosas encontram-se vales estreitos, tortuosos e 
profundos, pradarias e florestas andinas, onde vivem guanacos, raposas, 
pica-paus, ñandus, emas, condores, veados e pumas – estes dois últimos 
difíceis de avistar. torres del paine é um destino mundial para escaladores 
de rocha, trekkers, bikers, motociclistas, observadores da vida selvagem e 
aventureiros de todos os tipos, mas também de turistas convencionais, que 
buscam isolamento, sossego e conforto.

pelas pradarias, esparramam-se enormes moitas de flores 
coloridas chamadas Lupines. Junto com a matabarossa, arbusto 
espinhoso de flores amarelas e miúdas, compõem o grosso da esparsa 
vegetação arbustiva local. 

em toda parte se encontram esqueletos ressequidos de guanacos, 
vitimados pelos pumas que os caçam furtivamente durante a noite.

deixei o hotel para fotografar e em uma das primeiras curvas, 
nos deparamos com uma manada de uns seis ou sete guanacos, 
camelídeos selvagens que vivem livremente protegidos pelo parque. pedi 
ao motorista para parar, desci subitamente e percebi que ele me chamou, 
querendo dizer algo. Ligado na foto, não lhe dei atenção – me afastei do 
carro e sorrateiramente fui me aproximando dos guanacos, avançando 
agachado por entre as moitas espinhosas de matabarossa. o cenário 
estava perfeito e consegui algumas boas fotos. Voltei pro carro, onde o 
motorista me esperava rindo. assim que entrei, ele me disse: “eles estão 
em toda parte, não precisava se preocupar com os primeiros”. na curva 
seguinte, nos deparamos com dezenas deles. na outra curva já eram 
muitas dezenas. em 500 metros de estrada já havíamos perdido a conta. 

O AzUlzíSSimO lAGO SARmieNTO, 
COm SUAS áGUAS CRiSTAliNAS, 
àS vezeS NOS RemeTe AOS 
viSUAiS mAiS AzUiS dO CARibe
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Por fora, o hotel quase se mimetiza na paisagem

Guanacos, animais selvagens da região

maciço do Paine

interior do acolhedor Tierra Patagônia

TIME OFF
CHILE

o motorista olhava pra minha expressão meio sem graça e ria de 
meu entusiasmo fotográfico. ao longo dos dias, veríamos milhares destes 
animais em toda parte a toda hora.

o azulzíssimo lago sarmiento, com suas águas cristalinas, às vezes 
nos remete aos visuais mais azuis caribe. nas margens do lago, raríssimas 
concreções geológicas denominadas trombolitos, formados de carbonato 
de cálcio e resultantes de um processo muito incomum de fotossíntese 
submersa. esse tipo de formação mineral ocorre em pouquíssimos países 
do mundo – chile, méxico, austrália e Holanda. após o soerguimento 
do terreno, em uma época geológica posterior, essas curiosas formações 
minerais vieram à tona e hoje intrigam os turistas que se aventuram pelas 
margens do grande lago. nas falésias rochosas ao redor, condores fazem 
seus ninhos em locais inacessíveis aos predadores. de longe, é possível 
avistá-los em longos voos acima de seus ninhos.

situado dentro dos limites do parque, o Hotel tierra patagônia 
foi inteligentemente construído para se mimetizar na paisagem, ao invés 
de se destacar no cenário. comprido e com telhado de madeira da mesma 
cor do terreno, ao ser observado do outro lado do lago parece um galho 
de madeira caído e semi enterrado no chão. diariamente, o hotel organiza 
saídas para os hóspedes pelos domínios do parque. 

um dos lados do hotel é inteiramente voltado para o lago 
sarmiento e para o maciço, e todos os quartos têm uma ampla janela 
defronte à cama, de onde se vê as enormes montanhas, bem como a 
superfície de azul intenso do lago. do acolhedor lounge e do restaurante, 
enormes janelas de vidro permitem a mesma vista de tirar o fôlego. 

o hotel é, a um só tempo, luxuoso e despojado. Lareiras, sofás 
confortáveis, decoração local e um open bar fazem a alegria e a comodidade 
dos turistas. a cozinha do hotel pratica uma gastronomia internacional 
fundamentada na autêntica e saborosa culinária dos pampas.
www.tierrapatagonia.com

eSTAmOS NA PATAGôNiA, 
AO SUl dO PlANeTA, PAlCO 
de AlTeRAçõeS ClimáTiCAS 
bRUSCAS e SeveRAS

87-101 TimeOff Viagem_25.indd   90 28/11/2012   12:39:13



Untitled-1   1 12/10/27   18:24



92

VIAGEMVIAGEMVIAGEM

urbano no Chile

O 
tHe auBrey aBriu as portas em 2010 como um eLeGante 
hotel-butique com design original, serviço personalizado, 
e acesso rápido para algumas das melhores atrações 
da cidade. situado aos pés do parque metropolitano de 
santiago, no colorido bairro boêmio Bellavista, o hotel está 
a poucos metros de ótimos restaurantes, bares, vida noturna 
e atividades culturais.

o australiano mark cigana e o britânico Will martin 
mesclaram de forma artística o antigo e o novo. Localizado dentro de uma mansão 
original de 1927 completamente restaurada, o the aubrey é uma homenagem 
ao passado histórico do bairro Bellavista e combina com a estética moderna e 
descolada da região. o hotel tem apenas 15 apartamentos com tamanhos distintos 
e decorados de forma personalizada com madeira escura, lâmpadas de cobre, pisos 
de parquet polido e linhas geometricamente padronizadas. as categorias incluem 
apartamentos duplos com terraços, lofts confortáveis, quartos com área de estar ao 
ar livre e duas espaçosas suítes. 

Luxuoso refúgio
O primeiro hotel-butique de Santiago do 
Chile oferece um refúgio original que 
combina estilo, serviços de qualidade e 
uma localização privilegiada

Por Cacá Fernandes
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Restaurant Terraza e Piano lounge

The Aubrey Hall

Suíte San Cristobal

Suíte #11
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o edifício principal do the aubrey foi casa da família de domingo 
durán, um influente político e empresário que fez fortuna construindo 
linhas ferroviárias em todo o chile. durán também foi membro do 
congresso nacional, e por várias décadas a sala de jantar da mansão 
foi palco de banquetes entre as principais figuras políticas de santiago.

os 15 apartamentos são luxuosamente equipados com acesso 
Wi-Fi, tV Lcd com canais a cabo, lençóis de fino algodão, camas com 
colchão de penas, chuveiros Hansgrohe e frigobar. as tarifas incluem 
delicioso café da manhã, coquetel de boas-vindas, água mineral e chá 
da tarde. uma equipe altamente treinada oferece serviço atencioso que 
atende às necessidades de cada hóspede, deixando-os com a sensação 
de estar em casa. o sorriso e a simpatia de todos logo no café da manhã 
contribuem para deixar seu dia mais alegre. os recepcionistas podem 

ajudar no planejamento de city tours, excursões às vinícolas e visitas às 
estações de esqui, ou simplesmente a alugar as bicicletas.

o the aubrey desperta todos os sentidos, seja pela arquitetura, 
design e arte, seja pela excelente gastronomia. os espaços comuns incluem 
pátio, piscina exterior aquecida com hidromassagem, espreguiçadeiras e 
serviço de bar. o hotel tem salões decorados com móveis projetados por 
designers badalados e um confortável lobby para visitantes. 

a poucos metros do famoso museu pablo neruda, do zoológico e 
próximo das trilhas que levam ao topo do parque metropolitano, o hotel 
deixa os hóspedes perto de uma gama diversificada de atrações. 

neste ano, o restaurante the aubrey abriu para o jantar e conta 
com elegante piano Bar, menu de bistrô e pratos da cozinha internacional 
com influências do chile, incluindo “tapas” (petiscos) à tarde. o ambiente 
da sala de jantar e o piano Bar, com terraço ao ar livre e cascatas, são 
como um oásis em santiago e fornecem aos clientes um dos espaços 
mais agradáveis   e românticos da cidade. tive ali um dos jantares mais 
inspirados da minha estadia no chile.

The Aubrey
Constitución 317, Bellavista
Santiago/Chile
(562) 940 2800
www.theaubrey.comFo
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U 
ma experiência diFerente espera quem se 
hospeda no Biltmore, resort 4 diamantes localizado 
em coral Gables, miami. o hotel é cercado por 607 
mil m² de paisagens tropicais e ainda assim está a 
poucos minutos do centro comercial de miami e de 
south Beach. os 275 apartamentos – entre eles 130 
suítes – no interior do prédio que mais se parece 
com um castelo, levam os hóspedes a um universo 

de luxo, sofisticação e muito conforto. 
o destaque do hotel é seu spa 5 estrelas – diferencial que ajudou 

o resort a ser classificado na american airlines Lista platinum 2010 como 
um dos top 20 Hotéis dos estados unidos. santuário de calma e beleza, 
o espaço oferece serviços de massagens e tratamentos para rosto e 
corpo, além da suíte Zen para casais, e spa para crianças. para completar, 
oferece ainda serviço completo de salão de beleza.

Para toda a família
entre muitas possibilidades, o hotel oferece atividades muito 

interessantes, que vão muito além do conceito de “servir” seus hóspedes. 
duas delas são a academia de golfe para meninos e meninas entre 5 e 
17 anos, e a Biltmore culinary academy, uma programação especial que 
ensina os segredos da cozinha de uma maneira divertida. 

o curso de golfe no campo de mais de 6 mil m² desenhado por 
ninguém menos que donald ross em 1925, proporciona além das aulas 
práticas, um trabalho para melhorar coordenação, equilíbrio e agilidade. 
e claro, os fundamentos, regras e etiqueta do esporte também são 
transmitidos em um dos campos mais tradicionais do mundo. 

Já as aulas de culinária contemplam quatro programas diferentes 
orientados pela chef Katherine cardoso em cozinhas profissionais. uma 
delas permite que pais e filhos trabalhem juntos no desenvolvimento de 
suas obras primas culinárias. É possível também que os jovens aprendam 
a fazer todo o menu de uma festa de aniversário. e claro, aproveitar o 
final da aula para degustar o cardápio durante a festa que acontece 
depois e é parte do curso, durante duas horas. 

e para quem não quer saber de cozinhar mas não abre mão da 
alta grastronomia, os restaurantes renomados instalados no Biltmore 
agradam os paladares mais exigentes, como o francês palme d’or e o 
italiano Fontana. Há ainda o latino cascade, que fica à beira da piscina e 
oferece música brasileira aos domingos. no campo de golfe, os hóspedes 
podem apreciar uma belíssima vista no restaurante e bar 19th Hole. 

Vida de realeza em Miami
Referência para turistas da América latina, o biltmore Hotel oferece 
a experiência completa de se hospedar em um resort esplêndido
Por Eduardo Karlwom
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Mantendo a forma
o Biltmore Hotel, de miami, permite aos hóspedes manter sua 

boa forma enquanto viajam. o resort de luxo disponibiliza um centro 
de fitness de 3 mil m² com diversos equipamentos de última geração. 
a academia do hotel tem uma área separada dedicada exclusivamente 
ao exercício cardiovascular, além de sala de musculação e dois quartos 
adicionais dedicados a equipamentos de resistência. 

classificado pela revista men’s Fitness como um dos dez melhores 
centros de fitness nos eua, a academia do Biltmore Hotel oferece mais 
de 100 aulas semanais, incluindo pilates, yoga, zumba, spinning, tae bo, 
body sculpting entre outras. Já as modalidades aquáticas são realizadas na 
piscina do hotel, a maior do país com 2.400 m². o Biltmore oferece personal 
trainers e aconselhamento nutricional.

Brunch com Champagne
o tradicionalíssimo brunch de miami também é oferecido pelo 

hotel, aos domingos. são oito buffets, que vão desde caviar a sushi, além 
de uma variedade de sobremesas criadas pelo mestre francês chef oliver. 
e claro, muita champagne. 

ainda na parte gastronômica, dentre as diversas atividades 
divertidas do Biltmore, está a academia de culinária. ministrada pelos 
próprios chefs do resort, as aulas para adultos e crianças ensinam a 
cozinhar de maneira prática e recreativa. para garantir um conforto ainda 
maior aos hóspedes, o resort dispõe de transporte para toda a área de coral 
Gables, para ir às compras, boutiques ou experimentar outros restaurantes.

The Biltmore Hotel (Miami)
(855) 311 6903
www.biltmorehotel.com
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Pressoir d’Argent
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Chef Pascal Nibaudeau
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B 
ordeaux, capitaL da aquitânia, É uma cidade Famosa por seu extraordinário 
patrimônio arquitetônico: clássico, neoclássico e contemporâneo. possui 350 edifícios 
listados ou registrados como monumentos históricos, não esquecendo o título de 
patrimônio mundial, conferido em junho de 2007, ao porto de La Lune. também 
conhecida por suas famosas e excelentes vinhas. 120 mil hectares, 57 denominações de 
vinhos finos e diferentes terroirs, com reputação inigualável. 

É a terra santa dos vinhos e também da gastronomia. Vamos destacar 
restaurantes e hotéis desta magnífica região, um dos melhores do mundo.

Grand Hotel
o Grand Hotel de Bordeaux possui dois restaurantes sob a 

liderança do chef pascal nibaudeau e o carro-chefe é o pressoir d'argent 
(uma estrela michelin). seu nome remete à presença rara de uma prensa 
Lobster press, máquina feita em prata pela christofle, que é usada para 
extrair o suco da lagosta. existem somente cinco exemplares no mundo. 
decoração luxuosa, com requinte até nos menores detalhes como, por 
exemplo, as louças Bernardaud e talheres de prata exclusivos. 

no entanto, a grande estrela é, sem dúvida, o chef pascal nibaudeau. 
ele está no hotel desde 2008 e, em 2009, obteve uma classificação de 16/20 
no Guia Gault&millau. em 2010, ele recebeu uma primeira distinção no 

Bordeaux
Descobrindo a gastronomia de

Grandes vinhos e importantíssimos terroirs, 
além da sua gastronomia, fazem a região da 
Aquitânia um dos paraísos gourmets mais 
sofisticados do mundo
Por Ney Ayres
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Oficina de barricas de carvalho 
no les Sources de Caudalie

la Grand vigne

espuma e caviar negro
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langoustine Ris de veau
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Safras desde 1878

topo do mundo da gastronomia: uma estrela no Guia michelin, além de 3 
toques no Guia Gault&millau e outras premiações.

o chef gosta trabalhar com frutos do mar e produtos tipicamente 
regionais, com técnicas avançadas da alta gastronomia, mesclando 
sabores, cores e sensações. como por exemplo, sweetbread assado com 
tomilho e limão meunière, bacalhau fresco com clorofila de ervilhas 
verdes e gengibre, gergelim torrado e alface, ou Vieiras e confit de foie 
gras, repolho verde, agrião fina velouté, espuma de leite com trufa. o 
chef transforma cada refeição em uma experiência inesquecível.

na carta de vinhos há cerca de 400 vinhos e champagnes, 
dos clássicos até os mais raros e, contando com um serviço de 
atendimento extraordinário, o pressoir d'argent é um dos melhores 
restaurantes da França.

o outro restaurante é o Brasserie L'europe, projetado em estilo 
Belle Époque, uma reminiscência das brasseries do século xix. a sua 
originalidade reside na cozinha que se abre para o restaurante, com fogo 
a lenha e churrasqueira. aqui, o chef pascal nibaudeau trabalha com 
produtos sazonais, oferecendo aos clientes os grandes "clássicos" da 
região. destacamos as panquecas doces ou salgadas, omelete cozido a 
vapor e o risoto de foie gras, imperdível.

Hotel Completo
o Les sources de caudalie está localizado a 20 km ao sul de 

Bordeaux, é um hotel e spa-boutique de luxo, situado no terreno da 
vinícola château smith Haut-Lafitte, e seus vinhos são classificados 
como Grand cru classé de produção orgânica, uma das poucas vinícolas 
do mundo que confecciona sua próprias barricas de carvalho. o hotel 
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la Tupina

Jean-Pierre Xiradakis

possui 49 apartamentos de luxo contemporâneo, em um cenário idílico, 
com uma fenomenal comida do interior da França. o seu spa é dos mais 
conhecidos do mundo, pioneiro em tratamento em vinothérapie, que 
consiste na técnica de usar derivados da semente da uva, da qual é feito o 
vinho, nos tratamentos como esfoliante cabernet esmagado, mel e Wrap 
Vinho, Banho Barrel, e massagem do enólogo.

o hotel possui 2 restaurantes gourmet e uma escola de culinária, 
sendo que o carro-chefe é o restaurante La Grande Vigne que, em 
comemoração de seu 10º aniversário, o Les sources de caudalie recebeu 
um novo chef: nicolas masse. 

em março de 2010, nicolas masse ganhou novamente uma 
merecida estrela michelin pela sua habilidade em trabalhar com pratos 
regionais usando ingredientes orgânicos colhidos na propriedade 
do hotel; frutos do mar e pratos à base de carne também são suas 
especialidades. nicolas masse destaca o sabor intrínseco de cada 
ingrediente, transformando uma simples refeição em uma experiência 
gastronômica e em um momento inesquecível. 

a adega é outra atração do hotel, situada no subsolo, onde duas 
portas verticais se abrem através do acionamento de uma senha. neste 
local estão armazenados mais de quinze mil garrafas de vinho de safras 
raras, desde um château de 1878 até os dias de hoje. É um verdadeiro 
deleite para apreciadores de vinho.

A arte de grelhar
o La tupina, localizado na parte velha da cidade, na rue porte de 

la monnaie, foi inaugurado em 1968, pelo apaixonado pela “comida de 
lareira” (grelhados) Jean-pierre xiradakis. Já no ano de 1972, foi citado no 
Gault&millau, começando sua luta pessoal pela revitalização da região. 

na década de 80, xiradakis lançou uma associação em defesa dos 
produtos e tradições gastronômicas da região do sul e do oeste. após longo 
trabalho, o La tupina tornou-se uma referência para a culinária camponesa 
do sudoeste. em 1994 foi nomeado pelo the international Herald tribune 
Bar como melhor do mundo e, em 2004, classificado entre os 50 melhores 
restaurantes do mundo pela revista britânica restaurant.

com certeza, é um dos melhores grelhados que se pode 
encontrar, com uma grande lareira, onde são assados frangos inteiros, 
vitelas, clássicos cortes franceses de carnes, leitão, costelas de porco e de 
carne, além de uso de produtos regionais (embutidos, queijos, vegetais, 
entre outros).

a carta de vinhos é um capítulo à parte, com grande variedades 
na adega, incluindo château margaux, château Lafite rochschild ou até 
mesmo château cheval Blanc 1980, Grand cru classé.

em Bordeaux, vale a pena ir até saint Émilion conhecer os 
grandes e famosos châteaux, como por exemplo soutard, ou château 
siaurac, almoçar e degustar o grandes Grands crus classés, e a vista 
belíssima das vinhas desta região.

Grand Hotel de Bordeaux
33(0)5 5730 44 44
Reservas - The Leading Hotels of The World (Brasil)
(11) 3171 4000

Les Sources de Caudalie
Chemin de Smith Haut Lafitte, 33.650
Martillac
33 (0)5 57 83 83 83
www.sources-caudalie.com

La Tupina 
Rue Porte de la Monnaie 33.800
Bordeaux 
05 56 91 56 37

Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine
4/5 Place Jean Jaurès - CS 31759
33074 Bordeaux Cedex/France
+33 5 56 01 73 72

Nascimento Turismo
www.nascimento.com.br

87-101 TimeOff Viagem_25.indd   98 28/11/2012   12:40:30



Uma antiga fazenda de café,  
totalmente restaurada, abriga um dos 
lugares mais belos e confortáveis para 

você se hospedar. Muito mais que 
um hotel fazenda, um hotel histórico 

com infraestrutura completa
de lazer e eventos.
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o Hotel saint andrews, em Gramado, na serra Gaúcha, chama 
atenção pela sua arquitetura inspirada nos castelos da famosa região 
de mesmo nome, na escócia. inaugurado em dezembro de 2010, já foi 
eleito o melhor Hotel de Luxo do país pelo Guia quatro rodas 2012 e é o 
primeiro e único hotel exclusive House do Brasil que recebeu a prestigiosa 
chancela relais & chateaux.

o hotel é reservado a apenas 22 privilegiados hóspedes que 
podem desfrutar os serviços diferenciados e personalizados oferecidos. 
decoração única, com diferentes objetos e cores relacionadas ao seu 
nome. no 1º andar está a suíte diamante, toda em bege e marrom. ela 
conta com hall – onde fica seu mordomo exclusivo e o que atende aos 
demais apartamentos do pavimento – sala de estar, duas sacadas (uma 
com vista para o jardim e lago, outra para o Vale do quilombo), closets 
feminino e masculino, dois banheiros em mármore italiano na cor bege 
– com chuveiro e banheira com hidromassagem –, home theater da 

Sotaque inglês

marca B&W, equipados com mini macintosh ligado a uma tV de Led, 
enquadrada em uma moldura clássica dourada. 

um aconchegante e luxuoso restaurante oferece menus 
diferenciados para o café da manhã, almoço, brunch e jantar. dentre os 
destaques estão garoupa grelhada servida com aspargos, mini-tomates 
confit, beurre blanc de limão siciliano e marmelada de cebolas; carré 
de cordeiro grelhado servido com couscous marroquino ao curry com 
tâmaras, damascos e ervas au jus e pesto de hortelã; de sobremesa, 
molten de chocolate 70% cacau servido com sorvete irish cream e 
crumble de pêssegos com sorvete de avelãs e consomé da mesma fruta. 

recentemente o hotel recebeu o chef francês alain Burnel (2 
estrelas michelin), para três jantares e no mês de outubro realizou um 
festival de trufas brancas.

a adega Gourmet e bar têm conceitos e serviços totalmente 
personalizados com uma grande mesa retangular com seis lugares, 
permite degustações e jantares privados. para guardar adequadamente 
preciosidades como o château mouton rothschild, o charmes 
chambetain Grand cru, Brunello di montalcino e o château d´yquem, 
o saint andrews dispõe de uma adega climatizada, com 239 rótulos de 
vinhos e com capacidade para 1.200 garrafas.

Hotel Saint Andrews
Rua Leopoldo Geyer, 171 - Bairro Vale do Bosque
Gramado/RS
(54) 3295 7700
www.saintandrews.com.br
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imagine se hospedar em uma charmosa pousada na serra, 
com vista para uma das mais belas e impactantes paisagens, ficar em 
um quarto com muito conforto, ter à mão ótimas facilidades para se 
desestressar. isso não está longe de são paulo. a 185 quilômetros, 
encrustada na serra da mantiqueira, na bucólica são Bento do sapucaí, 
fica a pousada do quilombo. É um destino idílico para se passar um final 
de semana relaxante e deixar os problemas bem longe. 

o curioso é que essa área já foi palco de batalhas. Há 80 anos, 
o vale onde está situada a pousada testemunhou o embate de tropas do 
governo de Getúlio Vargas contra os paulistas na chamada revolução 
constitucionalista. tanto que a própria pousada tem sua origem inspirada 
na história. em 2001, foi aberto, ali, o restaurante trincheira. desde então 
o restaurante vem se destacando pela sua gastronomia; privilegiando 
alimentos orgânicos e cultivados na região, quando não lá mesmo em suas 
dependências, o cardápio oferece pratos bem preparados e diferenciados. 
as trutas com feijões verdes e amendoim – aproximam a experiência da 
cozinha mediterrânea – devem ser provadas. o restaurante é pilotado 
pelo chef Flavio matias, que só vem ganhando elogios. da mesma forma, 
a adega administrada pelo sommelier José sidney, pequena mas bem 
composta, oferece bons vinhos franceses, argentinos, italianos e espanhóis. 

a pousada está praticamente toda voltada para o grande atrativo 
visual da região, a pedra do Baú. de boa parte dos quartos, restaurante e 
piscina, é possível avistá-la em toda a sua imponência. os chalés de luxo 
são dotados de banheiras com hidromassagem com vista para o vale – e 
em alguns casos para a pedra do Baú. como tudo convida ao “pé no freio” 

da vida agitada, um spa sequoia tem uma série de terapias que vão do 
banho de ofurô a vários tipos de massagem e até sessões de acupuntura. 
tudo isso é um convite para você se hospedar na pousada e não sair de lá. 
mas como está situada a menos de dois quilômetros do centro da cidade, 
vale a pena fazer uma visita.

aquela tranquilidade que você almeja em certos momentos da 
semana é o que você encontra na rotina de são Bento do sapucaí. com 
cerca de 12 mil habitantes, a cidade é muito tranquila: o comércio fecha 
para o almoço, mesmo nos finais de semana. o casario colonial, ainda 
preservado, as igrejas e as lojas de artesanato, além de bons restaurantes, 
são motivos para se perder uma tarde na cidade. mas também vale a 
pena sair dela e percorrer a estrada que vai até a pedra do Baú. na pedra 
chamada de Bauzinho, onde facilmente se chega de carro e se faz uma 
tranquila caminhada a pé de 200 metros, fica-se muito próximo do Baú, 
de onde se contempla tanto são Bento do sapucaí como campos do 
Jordão. poder voltar à pousada depois de fazer um passeio de tirar o 
fôlego é a receita ideal para quem quer recarregar as baterias, tanto física 
como emocionalmente.

Pousada do Quilombo
Estrada do Quilombo, 1403 - São Bento do Sapucaí/SP
(12) 3971 2686 
www.pousadadoquilombo.com.br

Prazeresda serra
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Por Edgard Reymann

U 
m velho dilema de quem gosta de investir em 
vinhos bons – e caros – pode estar chegando ao fim. 
Como praticamente todos exigem a companhia de um 
bom prato – a não ser mesmo aquele de “meditação” 
–, ou você faz o quitute em casa ou leva até o seu 
restaurante predileto, não sem antes ter de negociar a 
cobrança da “rolha” – um valor que se paga para ter à 
mesa um vinho que não é vendido pela casa. 

o crescimento das vendas e a evolução do gosto do consumidor 
de vinhos no Brasil estão levando o mercado a adaptações que permitem 
ao aficionado ter uma experiência completa, sem que isso represente um 
investimento exorbitante. desde o final do ano passado, por exemplo, o 
ville du vin investiu na criação de um bistrot. o objetivo é disponibilizar ao 
cliente do vinho a oportunidade para que ele possa degustá-lo comendo 
um prato à altura de seu investimento. Para isso, chamou o Chef francês 
alain uzan para elaborar um menu. Com mais de dois mil rótulos à venda, 
não é difícil você se perder entre tantas boas opções. o sommelier, no 
entanto, pode tirar as suas dúvidas e, se você quiser abrir a garrafa lá 
mesmo, poderá sugerir, por exemplo, um Pera manca branco para um 

Alguns novos espaços que harmonizam gastronomia e 
vinhos de forma especial
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risoto de espinafre e queijo st. Paulin, ou um terrunyo Carménère para 
a paleta de cordeiro. a iniciativa deu tão certo, que o proprietário olavo 
maciel decidiu abrir espaço para o bistrô na loja em moema. 

nessa mesma onda, embarcaram rodrigo gomes e Carlos daher. 
ex-Casa Porto, rodrigo abriu há menos de dois meses o Bodega Franca, 
nos Jardins. Com expertise adquirida com venda de vinhos, ele percebeu 
que não há nada melhor do que oferecer ao cliente a oportunidade de 
casar vinho e gastronomia. “vinho é uma bebida social. você bebe uma 
garrafa com ao menos uma pessoa. e o ideal é comer algo que combine 
com ele”, diz rodrigo. Para tanto, chamou a Chef thaís Bulgareli para 
elaborar um cardápio refinado, que inclui desde noix de kobe ou tartare 
de atum e foie gras até uma rabada “desconstruída”. nada mal para quem 
tem até ícones como Château mouton rotschild na prateleira. 

mas há opções muito mais em conta, mesmo em se tratando de 
vinhos franceses. um Belleruche, da região do rhône, por exemplo, que 
é vendido também em meia garrafa a cerca de r$ 50,00, e casa com 
perfeição tanto com o confit de pato como com o aligot caprino de tartufo. 

na mesma direção de muitos estabelecimentos americanos, 
Carlos daher, o Caíque, abriu, há menos de um mês, o Bardega. Com 

Bardega
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proposta mais informal, mas igualmente 
charmosa, a nova casa do itaim Bibi puxa os 
vinhos da adega para o balcão do bar – algo 
muito comum nos estados unidos. Com doze 
máquinas enomatic instaladas, o cliente pode 
se servir, ele próprio, de dezenas de vinhos, dos 
mais simples a ícones como Château d’Yquem 
ou Prunotto Barolo, pagando apenas pelo que 
consome. ou seja, você não precisa comprar 
uma garrafa inteira. as máquinas servem doses 
de 30ml, 60ml ou 120ml, e você só paga pela 
dose escolhida, que fica registrada num cartão 
recebido na entrada. 

o preço das doses é proporcionalmente 
igual ao que você pagaria pela garrafa inteira. 
“a grande vantagem, é que você pode provar 
vinhos caros, sem que isso represente um 
rombo em seu orçamento”, diz Caíque. as 
doses começam em módicos 5 reais e podem 

chegar a 280 reais no caso do ícone francês. 
o cardápio de vinhos foi elaborado por arthur 
azevedo, diretor da aBs (associação Brasileira 
de sommeliers) de são Paulo, o que avaliza 
a qualidade da oferta. e o restaurante é 
capitaneado por Fábio andrade, ex-arola 23. 

uma sugestão é o delicioso entrecôte 
com farofa crocante de cebola e vegetais 
orgânicos com um bom californiano, como 
o ridge. as mesas compridas garantem a 
informalidade e até facilitam novas amizades, 
o que faz da casa o ambiente perfeito para um 
happy hour, embora também haja recantos para 
quem quer um pouco mais de intimidade.  

tanto o Bardega como o Bodega 
Franca possuem áreas separadas que podem ser 
destinadas a grupos maiores com privacidade, 
sem que esta atrapalhe o funcionamento 
normal da casa. 

Com isso, a cidade vai ganhando 
novos espaços que ajudam a difundir a cultura 
do vinho, de um jeito que o desmistifica sem 
prejuízo de seu charme. 
Ville du Vin
Avenida Tocantins, 75 – Barueri/SP
(11) 4208 6061
www.villeduvin.com.br

Bodega Franca
Alameda Franca, 1045 – São Paulo/SP
(11) 3081 3870
www.bodegafranca.com.br

Bardega
Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218 
São Paulo/SP
(11) 2691 7578
www.bardegawinebar.com.br

Peixe do dia ao Salmoriglio 
acompanhado de risoto de 
abobrinha e tomate cereja 
(Bodega Franca)

Ville du Vin, em Alphaville

BardegaBodega Franca
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Legítima barbecue house
o Bos BBq, recém-inaugurado no bairro do itaim Bibi em são 

Paulo, é o primeiro restaurante brasileiro de carnes que segue o método 
tradicional do barbecue texano. as carnes são preparadas a lenha, a 
baixas temperaturas e períodos longos, oferecendo carnes com maciez, 
suculência e sabor singulares.

Contando com o primeiro Pit master made in Brazil, treinado por 
rob “rub”, campeão mundial de barbecue e vencedor da Jack daniel’s 
Cup, o Bos BBq inova ao introduzir técnicas americanas inéditas no país, 
assim como cortes desconhecidos por aqui, como o saborosíssimo boston 
butt (corte dianteiro de porco) e o suculento Brisket – o mais tradicional 
dos cortes do legítimo barbecue norte-americano. além disso, cortes 
consagrados entre os brasileiros, como a picanha, serão preparados no 
pit pela primeira vez no mundo. o resultado dessa ousadia é uma carne 
tenra, suculenta e de sabor ligeiramente amadeirado. 

ainda constam do cardápio opções como maminha, bife de 
chorizo, costelinha de porco – preparadas por até 7 horas para alcançar 
seu ponto ideal –, linguiça toscana recheada de queijo coalho, bem como 
variações para os amantes de carnes brancas, como: peito de peru e coxa 
e sobrecoxa de frango. 

o menu oferece ainda uma seleção de grelhados: picanha, 
fraldinha, um hambúrguer caseiro com cheddar inglês, peito de frango 
e legumes. sanduíches, chilli com carne, saladas e entradas – como 
pasteizinhos de brisket e de queijo com um toque de molho barbecue 
– diversificam o cardápio. o Bos BBq ainda serve drumets de frango 
marinado, baked potato temperada com manteiga da casa, cheddar 
inglês ralado e requeijão denso. outro diferencial da casa é a batata frita 
rústica. Com método de preparo sofisticado, ela passa por dois estágios 
de fritura. o resultado deste processo é uma batata perfeitamente macia 
em seu interior e crocante por fora.

um dos meus preferidos foi o pulled pork, o primo americano 
do sanduíche de pernil, preparado a partir de um corte especial do porco 
feito exclusivamente para o Bos BBq. a carne vai ao pit por 14 horas 
até obter a textura ideal, para então ser desfiada e transformada em um 
delicioso sanduíche. o Bos BBq inova ainda ao apresentar não um, mas 
uma família inteira de molhos Barbecue, todos eles caseiros: Bos, honey 
e espresso – esse último leva café espresso em sua receita e é servido 

quente. o molho de pimenta, também caseiro, é servido em conta-gotas, 
e foi carinhosamente apelidado de “refresco”.

o bar do Bos BBq resgata a coquetelaria clássica americana 
(pré-lei seca) com destaque para as combinações à base de Bourbon e 
tequila, entre elas, o refrescante mint Julep e a margarita preparada com 
néctar de agave. na carta de vinhos, o destaque é o espanhol toro loco 
tempranillo – inédito no Brasil e eleito o segundo melhor vinho do mundo 
pela Competição internacional de vinhos e destilados do reino unido.
BOS BBQ
Rua Pedroso Alvarenga, 559 – Itaim Bibi
São Paulo/SP
(11) 3078 4858
www.bos-bbq.com
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o que resume a gastronomia do unique garden hotel & spa, 
localizado em mairiporã, é o comando do Chef daniel aquino, formado 
na tradicional escuela Bell art, estagiou nos melhores restaurantes do 
mundo como el Bulli, arzac e le Bistro.

no Brasil realizou pequenos jantares, até que a proprietária do 
hotel, tatiana siaulys, a pedido dos hospedes, convidou-o para ser o Chef 
executivo. daniel prontamente aceitou, afinal são poucos hotéis no mundo 
que oferecem uma infraestrutura completa, como horta de frutas e legumes 
orgânicos, a serem colhidos na hora que o chef precisa – até um helicóptero 
fica à disposição do chef para trazer alguma iguaria, como por exemplo, 
carne kobe beef ou caviar beluga. 

o Chef elabora pratos criativos e balanceados, opções saudáveis com 
ingredientes cultivados na horta do hotel. uma nutricionista acompanha as 
necessidades de cada hóspede sugerindo refeições personalizadas.

desde a apresentação do café da manhã, pães e doces feitos na 

hora e frutas frescas recém-colhidas do pé, o buffet do almoço é mais 
requintado do que a maioria dos hotéis cinco estrelas, com várias opções 
de saladas frescas colhidas logo de manhã e três opões de peixes, camarões 
graúdos, lagostins, carnes e, na sobremesa, pode-se encontrar uma 
variedades criativa de doces, como por exemplo, pudim de leite na taça. 

o jantar é um espetáculo: farofa de pipoca, sorvete, foie gras no 
palito, espuma de batatas com bacalhau e shows pirotécnicos de hidrogênio 
para fazer sorbet, vitela assada a sete horas, embrulhada cuidadosamente 
num saquinho como se fosse um presente. são essas iguarias que fazem 
deste novo chef uma revelação.
Unique Garden Hotel & Spa
Estrada Laramara 3.500 (altura do km 53 da Rodovia Fernão Dias)
Heliponto disponível e transfer em veículos blindados
(11) 4486 8700
www.uniquegarden.com.br

Gastronomia da horta
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recém-inaugurado em uma região 
privilegiada da Cidade maravilhosa, em Botafogo, 
o .oztel tem vista para um dos pontos turísticos 
mais famosos do rio de Janeiro, o Cristo 
redentor. além disso, está a cinco minutos 
da praia de Copacabana e tem fácil acesso à 
ipanema, leblon, lapa e santa teresa. agito 
não faltará aos hóspedes, que estarão perto 
de um pólo gastronômico, com muitos bares, 
restaurantes e cinemas. 

o .oztel apresenta um conceito 
contemporâneo de hospedagem e vai além de 
um bed & breakfast convencional, com serviços 
exclusivos. a proposta é criar um modelo 
de hospedagem, baseado em três pilares: 
interação, entretenimento e conteúdo. além da 
hospedagem, a casa abrigará mostras de arte e 
vernissages, aulas de gastronomia e coquetelaria, 
aniversários e pequenos eventos. 

Já a estrutura, conta com 48 vagas, com 
quartos para seis, oito e 14 pessoas, no primeiro 
andar, e seis suítes de casal no segundo andar. 

Cada um dos dormitórios tem uma decoração 
diferente, com frases curtas e desenhos ilustrando 
as paredes, quadros e objetos de decoração que 
tornam os ambientes especiais e modernos, sem 
deixar o aconchego de lado. 
.oztel
Rua Pinheiro Guimarães, 91 - Botafogo
Rio de Janeiro/RJ
(21) 3042 1853
www.oztel.com.br

Albergue 
diferenciado
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Culinária oriental democrática
brasileiros e japoneses na gastronomia praticada por shin Koike.

sakagura significa adega. entre os diversos tipos de bebida que 
a casa vai oferecer, destaque para a carta de saquê. os melhores rótulos 
dessa bebida, que já foi considerada sagrada, foram escolhidos pela 
especialista de saquê ana toshimi (ex-itigo sake house), que fez cursos 
de especialização no Japão. 

no subsolo, fica o sushibar com clima intimista. vai ser 
comandada por uma dupla que promete se tornar um dos principais 
no cenário gastronômico da cidade: o sushiman Katsuhiro Kobayashi, 
que desembarcou diretamente de sapporo (Japão) especialmente 
para trabalhar no novo a1 e o experiente Celso amano (ex-aizomê). o 
confortável balcão de sushi com 15 lugares promete ser uma das atrações 
da casa. nas paredes, estão transcritos trechos de poemas em japonês.
Sakagura A1
Rua Jerônimo da Veiga, 74 - Itaim Bibi
São Paulo/SP
(11) 3078 3883 
www.sakaguraa1.com.br

o que já era ótimo na vila madalena ficou mais charmoso no 
saj situado na rua Joaquim antunes, nos Jardins. o novo restaurante 
se acomodou no endereço onde ficava o Filipa, até há pouco tempo, 
um local extremamente aconchegante, agora com interior moderno, 
de iluminação discreta, mas contrastando com luminárias e objetos 
de decoração tipicamente orientais. há poucos meses, o saj deu uma 
repaginada no seu cardápio, que ficou um pouco mais sofisticado, sem 
perder seu elo com as origens. 

há ao menos duas ótimas saladas novas, a manish, com folhas 
verdes, damasco, pistache, queijo de cabra coberta com molho de 
mel e aceto balsâmico, e a jiddo, de folhas verdes, figo, nozes e queijo 
chancliche. o quibe assado de peixe, um quitute que realmente faz a 
diferença em se tratando de cozinha libanesa (pois não são todos os que 
tem, e poucos os que realmente acertam) é outro atrativo da casa. 

outro prato que não pode ser relegado é a kafta, agora de picanha, 
sem contar as esfihas de queijo de cabra e de carne com coalhada. o novo 
saj, fruto da parceria entre Paulo abbud, ricardo Castanho Pinho Filho e 
renato lopes manteve a qualidade da marca e agora vem com um toque 
mais requintado.
Saj 
Rua Joaquim Antunes, 260 - Jardim Paulistano
São Paulo/SP
(11) 2574 3665
www.sajrestaurante.com.br

Salada ManishNovo acerto

o novo restaurante japonês sakagura a1, no itaim, vai revelar 
uma nova faceta do renomado Chef shin Koike. Conhecido por suas 
criações sofisticadas, shin propõe uma “culinária democrática”: comida 
japonesa caseira, uso de ingredientes sem preconceito para agradar ao 
paladar ocidental e preço acessível. 

logo na entrada, os clientes vão se deparar com o clima 
descontraído de um boteco japonês, com um cardápio variado que inclui 
porções, entradas frias e quentes, lanches, pratos principais e sobremesa. 
o chef batizou os petiscos de Japas (tapas japoneses) como edamame 
(soja verde), bolinho de polvo, conserva de chuchu na cachaça e pancetta 
cozida ao molho cha-chu. quem quiser experimentar um pouco de tudo, 
pode optar pelo kit sakagura, que oferece cinco opções de JaPas. nas 
entradas quentes, há opções tradicionais (lula com nirá, cogumelo misto 
na manteiga) e contemporâneas (harumaki de rabo de boi). 

os lanches utilizam Ban (pão chinês recheado) com frango 
teriyaki, costelinha e pancetta. nos pratos quentes, destacam-se opções 
como a picanha grelhada ao molho de alho ponzu e a rabata ao molho 
curry, duas criações que confirmam a tendência de misturar elementos 
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Pode um restaurante ter como carro-chefe uma salada? se for 
o Brie restô, pode. a casa tem um menu calcado na experiência de sua 
Chef e proprietária eliane Carvalho, formada no exigente le Cordon Bleu. 
o toque desse charmoso bistrô é, obviamente, autoral, mas a Chef segue 
uma tendência bastante atual: o conhecimento da culinária francesa 
aplicado aos ingredientes tupiniquins. resultado: um menu charmoso, 
que valoriza nossos produtos, ancorados pela classe da culinária francesa. 
o tal carro-chefe é, na verdade, a salada Brie, com o famoso queijo sobre 
um folhado, geléia de figos frescos e vinagrete framboise sobre muitas 
folhas verdes. um “must” para os iniciantes. 

eliane divide seu menu entre o “descolado”, com crepes, croque 
monsieur e algumas massas, e o de “autor”, mais recomendado para quem 

França e Brasil no mesmo prato
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Confit de Pato

quer uma refeição mais consistente: destaques para maigret du Canard, 
o ótimo Confit de Pato, com laranjinhas kinkan e creme de damasco e 
o Carré de Cordeiro Cordon Bleu, ao vinho, com purê com brie. a restô, 
forma como franceses carinhosamente chamam alguns restaurantes 
parisienses, possui boa carta de vinhos, de várias procedências, que 
certamente vão se harmonizar com seu pedido. na dúvida, o sommelier 
traz a solução. 
Brie Restô 
Rua Doutor Melo Alves, 216
São Paulo/SP
(11) 3060 4838
www.brieresto.com.br

localizado num belo galpão de 400m² com pé direito alto no 
bairro da santa Cecilia, o la régalade Bistrô e empório é uma ótima 
sugestão para apreciadores da gastronomia francesa. 

a cozinha, de culinária francesa, é liderada pelo Chef lindomar 
Bezerra, que iniciou sua trajetória aos 16 anos trabalhando como ajudante 
no la Cocagne. antes de chegar ao la régalade, lindomar teve passagens 
pelo Cantaloup e le Poème Bistrô. dentre as entradas, destaque para a 
salada niçoise e salada de mini-moranga recheada com carne seca. 

entre os pratos principais, as sugestões são a galinha d´angola 
com arroz negro e o carré de cordeiro servido com gnocchi de batata e 
tomate recheado ao molho de sálvia. outro destaque são as “comidinhas 
de bistrô” como a polenta mole com cogumelos selvagens ou costelinha 
de porco ao molho agridoce, que são ótimas pedidas. Para a sobremesa, 
as dicas são petit gâteau de limão siciliano e torta frangipane de banana 
deliciosamente harmonizados com uma extensa variedade de vinhos 
doces naturais e fortificados.

nas prateleiras do empório, mais de 600 rótulos de vinhos 
provenientes de 14 países, uma seleta carta de cervejas gourmets 
(importadas e nacionais) e uma boa variedade de cachaças, tudo 
selecionado pelos sommeliers lucia de oliveira e lucas Cordeiro, além da 
própria nina. os clientes podem escolher vinhos do empório para serem 
consumidos no restaurante ao preço da loja.

O tradicional Francês

La Régalade Bistrô e Empório
Rua Barão de Tatuí, 285 - Santa Cecília
São Paulo/SP
(11) 3660 4510
www.laregalade.com.br

Galinha d’Angola com arroz negro
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Italiano de Alma Pura
mais despojado do que um ristorante, menos informal do que 

uma osteria, a trattoria rosticceria Picchi tem o menu recheado pela 
trajetória do Chef Pier Paolo Picchi, que nasceu em berço de família 
de imigrantes italianos, viveu 9 anos na itália, na região da toscana, 
conheceu bem a espanha e incorporou em sua cozinha as raízes italianas. 

no Brasil estagiou com alex 
atala, no extinto restaurante Filomena e 
chefiou restaurantes como o leopoldo, na 
Faria lima, hotel emiliano e o sallvattore. 
entre outras honrarias, em 2011, foi 
premiado no Festival girotonno, na itália. 
esse festival é realizado anualmente 
na ilha de san Pietro e o concurso tem 
o atum como ingrediente central. Com 
prato de ‘toru de atum acompanhado 
de espaguete de palmito pupunha à 
putanesca’, Pier se destacou entre os 
concorrentes às estrelas michelin.

a trattoria oferece desde os 
pratos tradicionais, como tagliatelle al 
pesto, a pratos mais ousados, como o 
ravioli de mortadela ao perfume de limão 
siciliano. os produtos da rosticceria que 
são fabricados diariamente, massas, 
tortas e conservas, são destaques, 
e o chef usa farinha italiana e ovos 
orgânicos, detalhes que fazem uma 
grande diferença, junto ao luxo de ter 
até uma pequena horta para ervas e 
temperos que o Chef gosta de usar.

o consumidor brasileiro, que cada vez 
mais viaja ao exterior e sabe quanto um bom 
restaurante custa lá fora, já está alerta em relação 
aos preços praticados por muitos endereços daqui, 
cuja qualidade não reflete o valor da conta. 

uma ótima notícia, no entanto, vem com 
a abertura do gusto, um restaurante de culinária 
leve e com preços muito atraentes. 

empreendimento de Fabiana e miguel 
reis, os mesmos donos do Chakras, o gusto é um 
dos poucos restaurantes de verdade a se manter 
aberto 24 horas, em especial no itaim Bibi, o que 
o torna desde já uma ótima opção entre o fim da 
balada e a ida para casa. 

o menu é de inspiração italiana, 
desenvolvido pelo Chef Franco del sordo, de 
Perúgia. as massas e pizzas são artesanais, feitas 
com farinha italiana. a casa também serve a quem 
só pretende tomar um café, comer um sanduíche 
ou provar um de seus ótimos doces.

Muito bom Gusto

Gusto 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 123 - Itaim Bibi
São Paulo/SP
(11) 2387 8894
www.gusto24h.com.br

Gnocchi de batata 
ao gorgonzola e presunto de pato

Spaghetti ao vongole 
e mariscos
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A Trattoria Rosticceria Picchi 
Rua Eduardo de Souza Aranha, 318 - Vila Nova Conceição
São Paulo/SP
(11) 3842 9000 
www.trattoriapicchi.com.br
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o mestre derivan, uns dos melhores barmen da cidade de são 
Paulo criou novos drinks para o Bar numero: Kate moss, em homenagem 
à mais famosa modelo do mundo, e mares, um drinque refrescante na 
cor azul servido na taça Belle Époque com uma “ice bowl” (bola de gelo). 
o barman e o proprietário da casa, marcos Campos, também trouxeram 
uma releitura do tom Collins feita com Pisco, o Café odeon spritz, criado 
em veneza e feito com um aperitivo alcoólico de cor laranja.

o Bar numero lança a happy hour com um novo cardápio de 
drinques. segundo marcos Campos, o objetivo é introduzir o hábito, 

comum nas grandes metrópoles como nova York, londres e Berlin, onde 
as pessoas vão direto do trabalho curtir a noite em bares sofisticados. 
não podemos deixar de lembrar da famosa minicoxinha do chef victor 
vasconcellos acompanhada do molho de pimenta, uma excelente pedida.
Bar Numero 
Rua da Consolação, 3585 – Jardim Paulista
São Paulo/SP
(11) 3061 3995 
www.barnumero.com.br

Happy Hour sofisticado

nos últimos anos, testemunhamos uma invasão espanhola, e sua 
“armada” entrou pela nossa cozinha. o maripili é mais uma dessas boas 
surpresas que vêm deixar a noite paulistana ainda mais cosmopolita. 
e, curiosidade, maripili está situado no bairro de santo amaro, 
surpreendentemente fora da região que concentra os restaurantes 
da moda – vila madalena, itaim e Jardins – que já está saturada. e faz 
valer a pena a ida ao bairro da zona sul paulistana. a começar, porque 
é bem mais fácil de estacionar seu carro. e, dentro, a experiência é bem 
agradável. trata-se de uma tasca mais rústica e descontraída. 

o salão, pequeno e aconchegante, reflete as tascas mais rústicas 
e tradicionais espanholas. e seu cardápio segue a receita original: pratos 

Boteco espanhol
mais fortes e picantes do que normalmente encontramos por aqui. 
destaque para o polvo e camarão no vinagrete, o lombo de porco cortado 
em filé, pratos desenvolvidos pela dupla luiz macedo e do espanhol luis 
granados, além dos ótimos embutidos servidos em porções. 

quem curte a boa comida espanhola tem no maripili sua versão 
boteco espanhol. vale!
Maripili 
Rua Alexandre Dumas, 1152 - Santo Amaro
São Paulo/SP
(11) 5181 4422
www.maripili.com.br 
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Tortilla Maripili
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A hora e a vez do

Por Edgard Reymann

O 
Brasil Produz taBaCo Para Charutos 
desde o século 19, quando alguns pioneiros se 
estabeleceram na região do recôncavo Baiano 
e começaram a cultivar o tabaco mata fina, até 
hoje considerado um dos melhores do mundo e 
constantemente incluído no mix de folhas de vários 
charutos produzidos no exterior, especialmente na 
alemanha. e foi um alemão, gerhard dannemann 

quem primeiro se dedicou a exportar nosso tabaco para europa. 
Passada de pai para filho, desde 1873, ela é a mais velha charutaria 

do Brasil em atividade. mas até bem pouco tempo atrás, os charutos 
brasileiros existentes no mercado eram de difícil consumo. Comparado 

Antes preterido pelo consumidor, pode-se dizer que nosso o charuto 
deu a “volta por cima” com investimentos em tecnologia e agora 
aposta em lançamentos de qualidade para reconquistar seu mercado

charuto nacional

com qualquer concorrente da américa Central, como os dominicanos 
e hondurenhos, sempre saíam perdendo. a culpa, logicamente, era dos 
produtores nacionais, que pouca atenção davam ao nosso mercado. Com 
a abertura do mercado para os importados, há mais de vinte anos, o 
gosto do brasileiro evoluiu em todos os sentidos. do segmento de bebidas 
ao charuto, da moda à escolha do automóvel, o consumidor começou a 
perceber o que é bom e o que não é tão bom, levando nossos produtores 
a mudar de mentalidade e passar a visar mais o mercado interno. 

Com o charuto, pode-se dizer que 2012 foi ano em que 
começaram a aparecer charutos que refletem a qualidade do produto 
nacional – especialmente o mata Fina – e até inovações no cultivo de 
sementes, que estão tornando nosso charuto um produto atraente. 
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Monte Pascoal
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marcas como monte Pascoal, dannemann, dona Flor e menendez, além 
do damatta e do diogenes Puentes se solidificaram como as principais do 
mercado e seus produtos não ficam devendo em nada ao importado. um 
dos fatores que contribuiu para isso foi o investimento das fábricas em 
tecnologia e um maior respeito ao tempo necessário para a maturação 
dos charutos. a escolha de folhas também tem sido mais criteriosa, e 
algumas fábricas investiram até em áreas de plantio exclusivo para 
garantir a qualidade constante. 

É fato que, assim como o vinho, charuto não é produto que pode 
ser produzido como refrigerante, que basta estar pronto para se colocar 
na prateleira. necessita uma espera em galpões climatizados, de quatro 
meses, pelo menos, até que possa ser consumido. 

entre as marcas brasileiras que estão na linha de frente 
do comércio, a monte Pascoal tem sido reconhecida pela imprensa 
especializada: nos dois últimos anos, seu double corona e o robusto 
foram premiados pela respeitada publicação alemã Cigar Journal. se o 
primeiro é mais leve e é ideal para uma fumada longa de mais de uma 
hora, o petit robusto é perfeito para após as refeições, um digestivo com 
certa potência para você iniciar uma tarde de trabalho, por exemplo. 

a dannemann tem na sua artist line seus melhores produtos, 
tendo no corona um charuto de muita personalidade, mas de aroma leve 
e refinado. o damatta é uma das novidades do mercado, e seu graduado 
é o “queridinho” da fábrica, e a crítica é unânime ao apontá-lo como 
um charuto que em nada fica a dever aos cubanos em geral. a empresa 
é a única a fabricar toscaninos (charutos finos inspirados nos toscanos 

italianos) de qualidade também, e é um dos maiores sucessos da marca. 
Já a Casa menendez, cujos proprietários um dia foram os responsáveis 
pelo cubano montecristo – até que Fidel estatizasse tudo – conseguiu 
uma maior regularidade nos últimos tempos. e tem duas boas notícias: 
seu puro mata Fina, que até hoje só era vendido no kit Corpo e alma, 
passa a ser vendido separadamente. um sucesso estrondoso, muito 
apreciado onde quer que seja degustado, tanto aqui como no exterior. 

a outra novidade é a releitura de seu menendez Figurado, 
um charuto totalmente artesanal, desde a colheita das folhas, cuja 
produção é acertada com exclusividade junto a produtores baianos, até 
a sua embalagem. Já o cubano diógenes Puentes, que até tempos atrás 
dedicava-se ao bom don Porfirio, lançou uma linha com seu nome. a 
novidade é que ele próprio desenvolveu um híbrido de sementes cubanas 
e brasileiras, a qual chamou de Cubra. sua folha é a que encapa todos 
os seus charutos, do robusto ao coronado, incluindo o belicoso. ousado, 
seus charutos usam a densa folha mata norte, que se não maturada 
adequadamente deixa o fumo muito picante. 

não é o caso da linha de diógenes, que sabiamente abranda a 
fumada encapando o charuto com a folha do seu exclusivo Cubra. se 
fumar charuto nacional é agora algo prazeroso, dar umas baforadas 
podem ficar ainda melhor para o seu bolso. geralmente custando em 
média a metade da concorrência dominicana e cubana – quando não 
menos que isso – nossos charutos saem ao consumidor final na faixa 
entre 18 e 20 reais. 

Charutos Alonso Menendez

Charutos Damatta
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entre as bebidas alcoólicas, a cerveja é a que mais cresce no mercado. e o 
segmento das cervejas premium registrou um crescimento para lá de animador. só 
em são Paulo, não param de abrir bares especializados em marcas importadas. o 
diferencial das “loiras” gringas está no método de produção, bem diferente das cervejas 
industrializadas e de consumo de massa. são os mais de cem tipos de cerveja o objeto 
de estudo do sommellier mauricio Beltramelli, cujo conhecimento se transformou em 
ótimo livro que desvenda todos os seus mistérios. 

dono do bar e do site Brejas, maior portal sobre o assunto no país, marcelo 
discorre bem sobre as “brejas” claras, escuras, de trigo, de alta ou baixa fermentação 
e graduação alcoólica, as feitas em abadias europeias, as nossas artesanais, cada vez 
mais saborosas e competitivas. mais do que desmistificar, como diz o subtítulo, o livro 
esclarece e ajuda o leitor a entender melhor as diferenças.
Cervejas, Brejas e Birras – Maurício Beltramelli – LeYa – 320 pág.

o vinho argentino já nem precisa mais de reconhecimento, muito 
menos aqueles que levam o nome Catena no rótulo. mas laura Catena, 
membro do clã familiar que produz um dos melhores vinhos malbec do 
mundo, fez um livro que é antes de tudo um “passeio” pelas vinícolas e 
regiões produtoras dos hermanos. referendado por robert Parker e pelo 
Chef Francis mallmann, o livro visita vinícolas de mendoza, salta, uco, 
luján de Cuyo e Patagônia, mostrando as principais vinícolas de cada 
região, segundo ela. não é um guia, nem poderia, pelo formato coffee 
table. mas dá um panorama profundo, atraente e encantador, pois não 
faltam belas imagens de vinhedos e seus felizes proprietários. de quebra, 
laura ainda indica alguns restaurantes portenhos que oferecem esses 
vinhos, uma seleção de dar água na boca e perfeitos para harmonizações.
Vinho Argentino – Laura Catena – Martins Fontes – 206 pág.

este livro faz uma sincera e apaixonada apologia 
ao azeite. discorre “en passant” pelos seus benefícios, sua 
versatilidade e sua origem no oriente médio, mas sem cansar 
o leitor. É breve, porque logo passa às receitas e é ótimo para 
se ter à mão na próxima vez que você quiser surpreender 
ou sugerir algo muito apetitoso a quem sabe preparar um 
bom prato. discretamente, você encontra informações sobre 
as origens das receitas, como usar o azeite no seu preparo, 
tanto de saladas como massas e principalmente alguns 
petiscos e entradas. 
Azeite de Oliva – Carla Bardi – Melhoramentos – 144 pág.

Receitas azeitadas

(e não só loiras)

Beleza que se põe à mesa
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loiras geladas
O guia das
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Comemorativo
edição comemorativa da bodega 

que é considerada como a mais antiga da 
argentina, localizada na região de salta, 
vale de Calchaquí. trata-se da Colomé 
180 años edición aniversario 2010. sua 
composição é 100 % malbec, com uvas 
cultivadas biodinamicamente e irrigação 
por gotejamento. a colheita é manual 
e o vinho é envelhecido em barricas de 
carvalho francês por 12 meses, 50% novas, 
50% usadas. 

no nariz pode-se sentir a cereja 
negra, especiarias picantes e grafite. na 
boca revela-se um paladar complexo e 
elegante, com grande estrutura gustativa, 
taninos nobres, prazeroso frescor e bom 
final de boca.
R$ 262,80
Enoteca Decanter
(11) 3073 0500
www.enotecadecanter.com.br

Vinho de 
altitude

após uma década de fortes 
investimentos, o vinho brasileiro de 
altitude, feito na serra catarinense, começa 
a mostrar a que veio. a villagio grando 
encanta com seu innominabile, produzido 
em Campos de herciliópolis, a 1300 metros 
de altitude. o ousado corte de Cabernet 
sauvignon, Cabernet Franc, merlot, malbec, 
Pinot noir, Petit vernot e marselan revelou-
se intenso e gastronômico. 

acompanha carnes de caça e 
vermelhas, sem prejuízo de seu paladar e 
pode até ser considerado um investimento 
para daqui a alguns anos. vg acaba de lançar 
um produto com sua marca produzido no 
exterior: o malbec feito em mendoza. 
R$ 85,00
www.villagiogrando.com.br

Pode chamar 
de Majestoso

maestoso 2006 é um vinho que 
foi apresentado no encontro de produtores 
de vinhos da região languedoc (França) 
em são Paulo, do produtor domaine 
l’oustal Blanc, e foi nosso destaque 
deste evento. sua composição é de 34% 
grenache, 33% syrah e 33% Carignan. 
suas uvas são rigorosamente selecionadas, 
com maceração de 30 a 60 dias após o 
assemblage e, no final, tem permanência 
por 6 meses em tanques de cimento antes 
do engarrafamento.

o amadurecimento é de 12 meses 
em barricas novas de carvalho francês 
(vosges) para o Carignan e o syrah. este 
vinho tem tempo de guarda de 12 anos, e é 
pontuado com 92 pontos pelo robert Parker. 
Possui aromas de frutas vermelhas e negras 
com notas territoriais de ervas mediterrâneas, 
além de caça e alcaçuz. revela um impactante 
balanço na boca, marcado pela mineralidade 
e finesse dos taninos.
Enoteca Decanter
(11) 3073 0500
www.enotecadecanter.com.br
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Justiça ao 
vinho branco 

alemão
o vinho branco alemão foi 

desacreditado depois da famosa invasão 
dos vinhos de garrafa azul. Justiça 
seja feita. eles eram melhores que os 
brancos nacionais, mas depois vimos que 
eram inferiores mesmo aos alemães de 
“predikät”. Pois agora estão chegando os 
brancos da região da renânia, conhecida 
também como toscana alemã. a vinícola 
foi fundada pela família Pfaffman em 
1616 e há 17 gerações vem produzindo 
um vinho de alta qualidade. este riesling 
spätlese trocken é um dos seis da vinícola 
Kloster heilsbruck que estão chegando 
ao mercado. a uva riesling produz 
normalmente um branco seco e elegante, 
mas por ser de colheita tardia, torna-se 
levemente doce e gastronômico, que vai 
bem com ostras e frutos do mar em geral. 
R$ 139,90
Importadora Weinkeller
www.weinkeller.com.br
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o tokaj é um dos pilares da história 
do vinho. Cultivado há mais de mil anos numa 
pequena região do nordeste da hungria, é tido 
como o primeiro vinho doce da história. seu 
processo de produção passa por uma etapa em 
que parte das uvas sofre o efeito de um fungo, 
o Botrytis Cinerea, que ao final lhe concede um 
paladar único. apesar de “doce”, trata-se de um 
vinho seco e não deve ser confundido com vinhos 
de sobremesa. 

muito cultuado pela realeza europeia 
entre os séculos 17 e 19, caiu em esquecimento 
no século passado, especialmente depois da 
anexação da hungria ao bloco soviético, a partir 
de 1956. Com a queda do regime comunista, a 
partir de 1990, a cultura deste belo vinho foi 
retomada. apontado como “rei dos vinhos, vinho 
dos reis”, aos poucos o mercado brasileiro começa 
a receber essa preciosidade. mais recentemente, 
o Brasil recebeu a visita de andras Bruhacs, da 
vinícola tokaj Classic. 

há pouco mais de vinte anos, esse húngaro 
que havia deixado o país para se estabelecer como 
violoncelista de sucesso numa orquestra alemã, 
voltava ao país. e, com a parceria com outro 
músico alemão e um americano, compraram uma 
pequena área onde começaram a produzir os 
vinhos de forma mais artesanal, de acordo com os 
preceitos dos antepassados de Bruhacs, também 
produtores de vinhos tokaji azsú, agora na vila 
de mád, na região toakj-hegyalja, a duzentos 
quilômetros de Budapeste. 

o tokaji é tão importante para a hungria, 
que é citado até em seu hino nacional. Bruhacs 
produz um branco seco, feito só de uvas furmint, 
que tem um gosto muito peculiar. Já os tokaji 
azsú que estão vindo para o Brasil possuem três, 
cinco e seis puttonyos. o “palavrão” simplesmente 
se refere à massa de uva “botritizada” envolvida 
na produção do vinho. quanto mais puttonyos, 
maior a quantidade dessa uva “podre”, maior 
o número de etapas para a sua produção e, 
logicamente, maior o preço. mas os vinhos 
chegam aqui a preços razoáveis para os padrões, 
algo entre 150 e 350 reais. só mesmo o ícone da 
marca, o ezsencia, custa perto dos mil reais. 

o músico hoje aposentado continua, 
no entanto, excursionando pelo mundo, agora 
levando a todos uma obra prima feita de uvas 
e tão primorosa quanto as notas musicais que 
produzia com seu violoncelo. os vinhos tokaji 
Classic são importados pela Casa Flora. 
Maiores informações no site: 
www.casaflora.com.br
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em 2007, o produtor 
francês Philippe dumont encantou-
se com os espumantes brasileiros, 
especialmente o produzido pela Cave 
geisse. entre uma taça e outra, fez o 
convite a mario geisse para fazer um 
legítimo champagne a quatro mãos 
em reims, na França. o resultado 
chegou agora, na forma de 1.500 

garrafas, de um legítimo champagne 
com rótulo tupiniquim. a s.a.X. 
provou e aprovou o Champagne Cave 
geisse Premier Cru, especialmente 
pelo frescor no paladar, perfeito para 
nossos dias de verão. 
R$ 260,00
www.cavegeisse.com.br
www.vinhosdomundo.com.br

Champagne brésilien

qual o segredo deste espumante que, ao 
contrário da maioria dos concorrentes nacionais, não 
deixa um pequeno amargor no paladar à medida que se 
bebe? o próprio Franco Perini, proprietário, responde: 
“usamos prensas pneumáticas, que faz uma prensagem 
leve das uvas frescas de modo a extrair apenas o ‘mosto 
flor’, sem interferência dos grãos e do engaço – cabinhos 
– das uvas.” mistério explicado, o nature é feito à base de 
chardonnay e um toque de pinot noir, que aumenta seu 
frescor, sem perder a suavidade da primeira.
R$ 65,00
www.vinicolaperini.com.br

Delicioso segredo

A Cava Real
a Freixenet lança sua cava de maior 

prestigio: Freixenet reserva real. elaborado na 
região Penedés (Catalunha), essa cava passou 
por um processo de produção diferenciado, 
oferecendo-lhe características únicas, elaborado 
com três parcelas de castas, Xerello e Parrellada. 
Possui um aroma proveniente de sua longa 
guarda, dominando tons tostados suaves bem 
harmonizados com aromas de frutas secas e sutis 
notas frutadas, com toque de pão e levedura.

na boca, é elegante, vivo e com boa 
estrutura. Predomina o paladar do longo 
envelhecimento, mas a boa presença de gás 

carbônico na boca e a suave acidez fazem-no 
ligeiramente fresco. 

seu engarrafamento e posterior 
envelhecimento são realizados com tampa de 
cortiça, e não com o tradicional obturador metálico, 
fator que lhe permite adquirir um bouquet 
particular. dégorgement e dosagem são feitos à 
mão. seu nome reserva real vem do fato de que 
esta cava foi feita originalmente para a visita da 
família real espanhola nas cavas Freixenet. esta 
cava recebeu 90 pontos de robert Parker.
R$ 155,00
www.qualimpor.com.br
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Rosé de Respeito
o enólogo lauren Fernstrom, da respeitada Casa Cartier, 

veio ao Brasil para lançar armand de Brignac rosé. deve-se lembrar 
que, em 2010, o champagne armand de Brignac foi eleito o melhor 
champagne do mundo pela revista Fine Champagne. 

sua composição é de 50% Pinot noir, 40% Pinot meunier e 
10% Chardonnay (somente vinhedos premier gran Cru), e apresenta 
uma cor vermelho salmão brilhante. seu aroma é complexo e 
elegante, sente-se frutas como morango, framboesa, groselha e leves 
toques florais e tostados. 

no paladar é rico e encorpado, com textura cremosa e final 
de boca fresco e persistente.
R$ 1.500,00
www.todovino.com.br

moët golden lace Jeroboam é uma luxuosa interpretação 
em versão 3 litros da garrafa icônica do champagne moët impérial.

uma obra de arte elaborada de forma artesanal, a garrafa 
vem vestida com uma brilhante roupa dourada. nesta edição 
limitada, o logotipo da moët & Chandon em relevo aparece sobre 
uma placa de bronze dourada, o que oferece um toque de requinte 
personalizado. há também uma placa de bronze dourada na parte de 
trás onde pode ser feita uma gravação para personalizar a garrafa.
R$ 9.500,00 
www.moet.com

com borbulhas
Fim de ano
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para um rei
Certas bebidas não nascem, estreiam. Foi o caso do single 

malt the dalmore. depois de um ano de sucesso com as versões de 
12, 15 e 18 anos, a destilaria reuniu imprensa especializada para 
mostrar o novo lançamento, o King alexander iii. esse rei escocês, 
que viveu entre 1241 e 1286, teria sido salvo de um ataque de um 
alce por um membro do clã mackenzie, que séculos depois fundou a 
destilaria. hoje nas mãos da corporação White & macKay, o dalmore 
é um single malt que está no mais alto nível entre seus pares. a noite 
de “estreia” do King alexander iii aconteceu no restaurante Parigi, em 
são Paulo, e teve a presença de seu master blender richard Paterson, 
conhecido como the nose. expert em conhaques, rums e charutos, 
Paterson também é um “showman” quando se trata de mostrar as 
qualidades de seus “filhos”. 

a estrela da mesa curiosamente tem seis partes do mesmo 
malte envelhecida em barris de vinho cabernet sauvignon, marsala, 
Jerez oloroso, madeira, Porto e whisky bourbon. Paterson avalia todo 
o processo de maturação e faz a mistura. o resultado é primoroso. 
o master blender nos convida a provar do whisky e mantê-lo por 
20 segundos na boca. ao contrário dos whiskies mais comuns, cuja 
experiência tende a queimar a língua, este, ao contrário, vai ficando 
cada vez mais untuoso e começa a exalar seus perfumes cítricos e um 
toque de café no paladar. tudo isso ao preço de r$ 820,00 a garrafa. 

na mesma noite, Paterson também fez questão de servir o 
dalmore 1979 e o 40 anos. ambos não serão vendidos no Brasil, mas 
deu para perceber que a genialidade de Paterson e da destilaria vai 
muito além do que pode imaginar nossa vã filosofia. 
R$ 820,00
www.casaflora.com.br – SAC (11) 3327 5199
www.portoaporto.com.br – SAC (41) 3018 7393 
www.thedalmore.com

Tequila na Taça
o tequila (sim, no masculino) é uma bebida spirit que tem 

seu nome bem divulgado, mas pouco conhecida em sua essência. 
as maneiras de consumo e avaliação de sua qualidade acabam de 
chegar ao Brasil. 

da mesma maneira, poucas são as marcas que podem e 
devem ser tomadas em taça, degustando e saboreando as ‘‘notas’’ 
que uma tequila como a rancho la Joya oferece em sua garrafa. 
resultado de aproximadamente 10 anos de dedicação e trabalho. É 
isso mesmo! são 8 a 9 anos cultivando o melhor agave azul (orgânica) 
nos altos de Jalisco com um cuidado singular, para posteriormente 
ser transformada no néctar com a qualidade premium que o tequila 
rancho la Joya oferece ao mundo. 

um produto com cuidados também singulares no seu 
repouso, onde são utilizadas barricas de carvalho novas, para não 
haver influência de outros sabores de outras bebidas que alterem 
ou influenciem na sua degustação. esta tequila 100% agave, não 
contém água em sua composição, podendo sim congelar a bebida 
para ser servida em baixas temperaturas.
R$ 150,00
Importadora ION
(11) 2503 9414

Single malt
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SAX PARTY - DISCO

Reinauguração da Disco, lendária 
balada paulistana

C
om projeto arquitetônico assinado 
pelo Estúdio Guto Requena e 
Maurício Arruda Arquitetos, a nova 
Disco traz o melhor equipamento 
de som do mundo, obras de 
arte, novo design, mais espaço e 

conforto, e como sempre, muita badalação. 
A estrutura da Disco foi totalmente 

renovada. O túnel, espaço que sempre 
caracterizou a identidade do clube, conta a 
história dos 12 anos de sua existência por meio 
de uma intervenção do artista brasileiro Kleber 
Matheus. Para revelar seu passado foram 
feitos rasgos no túnel de pastilhas metálicas 
atual, preenchidos com neon, revelando seu 
passado e antigas texturas que fazem parte 
das memórias de seus fiéis frequentadores. 

O som da casa também tem 
novidades. Para o novo projeto acústico 
foram importadas da Alemanha duas torres 
da linha Dance Stack 4, da Funktion One, a 
linha mais top do mundo aliando qualidade 
de áudio e design. 

A pista ganha sofás de desenho 
setentista-brasileiro, misturando tecido e 
espaguete pretos. Nos camarotes, uma seleção 
de poltronas vintage em couro preto e madeira 
complementam a atmosfera sexy e masculina. 
O maior deles também ganhou infraestrutura 
para se converter em palco para shows. 

As mesas de apoio também ganharam 
novo desenho combinando a rusticidade do 
concreto com a sofisticação do acrílico preto 

brilhante. A cabine do DJ foi rotacionada para 
levar o DJ ao lugar mais privilegiado da casa, 
valorizando a circulação e criando diferentes 
atmosferas. O clube ganhou novo pé direito, 
baixo nas áreas de bares e camarotes onde o 
clima deve ser mais aconchegante e mais alto 
na pista onde vigas e infraestrutura foram 
deixadas expostas para junto da iluminação 
criar a atmosfera electro-underground.

Inaugurada em 2000, no Itaim Bibi, a 
Disco é uma das raras casas noturnas de São 
Paulo com tanto tempo de sucesso. Ainda que 
renovada, a casa segue a tradição musical que 
sempre deu certo, priorizando a house music e 
suas vertentes. 

A Disco já recebeu convidados 
internacionais de renome, como os DJs Pete 
Tong, Grant Nelson, Sharam Tayebi, do duo 

iraniano Deep Dish, Mitch LG, Steve Angello, 
Felix Da Housecat, Ron Carroll, Phonique, 
Roger Sanchez, Lovebirds, Steve Lawler, 
Dennis Ferrer, Jojo Flores, Darren Emerson, 
Behrouz e o lendário David Morales. 

Atualmente tem como sócios 
empresários experientes do ramo do 
entretenimento como Marcos Campos, 
Michel Saad, Marcos Maria, Marcos Mion, 
Kako Perroy, Roger Rodrigues, Bazinho Ferraz 
e Miled Khoury, o que já garante um público 
selecionado e muito bonito.

DISCO  
Rua Prof. Atílio Innocenti, 160 - Itaim Bibi 
São Paulo/SP  
(11) 3078 0404  
www.clubdisco.com.br
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Búzios Weekend
A S.A.X. Magazine e o Authentic Project promoveram 

uma Pool Party durante o Búzios Authentic Weekend, projeto 
criado pelo empresário Marcelo Yura para levar um seleto 
grupo de convidados para um final de semana cheio de 
surpresas no Brava Club Hotel, que fica em uma das praias 
mais badaladas do balneário mais charmoso do Rio de Janeiro. 

A festa teve patrocínio da TAG Heuer, os felizardos 
que compraram um camarote ganharam um TAG Heuer de 
presente, e além desse mimo, foram servidas a tequila La 
Joya e a cave espumante Freixenet para todos os convidados. 
Os DJs Lucas Eroles, Daniel Dalzochio, Du Vallejos e Paulo 
Oliveira tocaram muita house music de qualidade e fizeram 
o clima perfeito até o final.

1) Giovana Bertoluche 
2) Kit S.A.X.
3) Ana Mautone e Carolina Saron
4) Rafael Straube
5) DJ Paulo Oliveira 
6) Ronaldo Catti 
7) Lucas Groles e Camilla Jusevilius 
8) Giovana Bertoluche e Roberta Castanha
9) Marcos Gomes 
10) Osvaldo Souza e Lilian Rosa
11) Alexandre Dias
12) Luiza Teroa e Roberta Castanha 
13) Marcelo Yura
14) Anna Morikawa e Sarah Rodrigues
15) Pool Party
16) Natash Anjos
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O “toque de Midas” tem o poder 
não só de transformar tudo em 
ouro: ele altera a essência do 
objeto tocado

país. Ninguém questiona mais o seu ato, apenas incensam e reforçam 
o seu lado de celebridade e aproveitam a oportunidade de ganhar 
audiência e dinheiro com sua fama. O amor que fique para depois. 

É esse também o pensamento por trás da série brasileira da 
HBO, O Negócio, que estreia no ano que vem. Nossa entrevistada 
nesta edição de S.A.X., Juliana Schalch, é uma das protagonistas. 
Ela faz parte de um grupo de garotas de programa que se utiliza de 
técnicas de marketing online para alavancar sua atividade. 

Na “vida real”, isso há um bom tempo se tornou uma prática 
adotada por prostitutas mais espertas. Numa sociedade como a nossa, 
em que fama e santidade cada vez mais se confundem, o dinheiro 
passou a ocupar em importância o lugar da religião, o milionário é 
objeto de desejo (Christian Grey é, antes de tudo, um milionário) e o 
bilionário (um Steve Jobs) virou Deus. Quem sabe, trocar virgindade 
por riqueza pode render galardões celestiais. Ou, parafraseando o 
poeta francês François Villon, trazer o risco de se morrer de sede ao 
lado da fonte. A ver. 

Como contumaz curioso dos mistérios, sempre fui fascinado 
pela história do Rei Midas, lendária figura mitológica, que, no afã de 
conquistar toda a riqueza do mundo, recebeu dos traiçoeiros deuses 
gregos a habilidade de transformar em ouro tudo o que tocava. Em 
alguns momentos difíceis, desejei a presença de um Midas de carne e 
osso que transformasse algum talento meu em dinheiro. E, como bom 
ocidental materialista, confesso que sempre resisti à compreensão da 
sua tragédia, que ao transformar tudo em ouro, não poderia mais se 
alimentar. Rei Midas, ironia, estava condenado à morte, ainda que 
rico. Não morreu, porque se arrependeu do seu desejo.

Foi a imagem dele que me veio à mente quando me propus 
a fazer este artigo, que, em essência, pretende abordar o assunto do 
momento: o sexo. Sim, além de ser o maior conteúdo de troca da 
internet, e de continuar criando uma série infindável de discutíveis 
celebridades, transformou um livro de qualidade literária também 
discutível em fenômeno de vendas: a trilogia 50 Tons (que já tem 
clones, como Luxúria e Algemas de Seda), partiu dos blogs para 
entupir as prateleiras de um sexo pouco além do convencional. 

O sadomasoquismo de boutique de E. L. James impulsionou 
as vendas de acessórios eróticos (algemas, vendas e chicotinhos) 
muito mais do que colocou em discussão a relação entre dominador e 
submisso. Esperta, ela cria inversões de papéis, tudo sempre em nome 
do amor. Décadas atrás, com muito menos páginas e mais qualidade, 
a História de O, de Pauline Réage, já havia gerado furor, mas houve 
rejeição porque, no sadomasoquismo, amor é discutível. 

O “toque de Midas” tem o poder não só de transformar tudo 
em ouro: ele altera a essência do objeto tocado. Se, por um lado, há a 
sedução do metal, do outro, a impossibilidade de se usufruir da essência 
original do objeto tocado. No sexo, ele tem o poder de transformá-lo 
em commodity, um objeto com valor financeiro, atraente e passível de 
ser obtido por meio do dinheiro. Só que, enquanto isso, a essência do 
sexo, a possibilidade de troca, de conhecimento e até de amor, se perde. 

No momento em que escrevo, ainda não se consumou o 
desvirginamento de Ingrid “Catarina” Migliorini, a catarinense de 20 
anos que leiloou o rompimento de seu hímen na internet, obtendo 
por ele nada menos do que 1,5 milhão de reais. Tornou-se celebridade 
instantânea e antes mesmo de mudar seu estado sexual deu entrevistas 
para programas matinais, revistas masculinas e ganhou assento na 
primeira fileira em um desfile do mais importante evento de moda do 
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Ficções reais Por Fabio Steinberg
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A Estagiária

Na véspera do primeiro dia de estágio, Dalila não dormiu. O 
coração pulava de emoção. Sentia um misto de medo e alegria que não 
lembrava ter vivido nem em momentos mais importantes de seus curtos 
20 anos. O primeiro beijo não fazia assim tanto tempo.

A ex-menina que acabara de domar as contradições típicas da 
adolescência acreditava ter ultrapassado a fronteira que a separava do 
mundo adulto. Agora, sem explicação, vivia esta insônia ilógica, uma 
ansiedade que não conseguia explicar a razão. Quando pensava ser dona 
de seus sentimentos, eis era traída, sem domínio sobre si. Parecia regredir 
às bases primitivas de uma criancice que pensara ter deixado para trás.

Do ponto de vista racional, Dalila não tinha razão para se sentir 
insegura. Carregava dentro dela os elementos do sucesso. Como mulher, 
estreava com ótimas chances. Se não era linda, tinha o frescor de uma 
garota bem cuidada e a alegria de quem ainda não bateu de frente 
com as intempéries da vida. Sabia, e as primeiras experiências haviam 
provado, que seu charme e meiguice davam a ela vantagens competitivas 
na relação com os homens de sua idade. Profissionalmente, tinha tudo 
para dar certo. Inteligente sem 
ser genial, boa aluna sem ser 
nerd, ousada sem ser arrogante, 
firme nas convicções sem 
ser teimosa, curiosa sem ser 
abelhuda, participativa sem ser 
pentelha, Dalila harmonizava os 
pré-requisitos para o ingresso 
satisfatório no mundo dos 
negócios.

Pela parte dos pais, o 
que podia ser feito para preparar o futuro da moça havia sido cumprido, 
por vezes com sacrifício. Além de compartilhar com a filha os bons 
princípios de educação e ética, eles haviam dado à ela a oportunidade de 
frequentar os melhores colégios, pelo menos os que o seu suado dinheiro 
de classe média permitira alcançar. Cursos complementares, de idiomas à 
informática, combinados a outros extracurriculares representavam o que 
classificavam como o seu verdadeiro legado.

No entanto, na véspera do estágio, naquela noite insone, Dalila, 
pensava na vida. Sabia que estava entrando em um mundo novo e 
desconhecido, onde os conceitos que dominava não seriam iguais. Pelos 
relatos alarmistas e preocupantes de amigos e colegas precursores da vida 
corporativa, era como se estivesse mudando para um novo planeta. Não 
bastavam valores, background, educação. Para dar certo, ela precisava de 
algo mais que não conseguia definir. Só mesmo a vivência profissional, 
que se iniciava no dia seguinte, indicaria o caminho. Como artista antes da 
estreia, era preciso domar a ansiedade e confiar no talento e preparação. 
E uma pitada de sorte, algo que não faz mal a ninguém. 

Dalila não estava equivocada em suas preocupações. Mas a sua 
premonição não chegava aos pés da realidade que iria enfrentar no dia 
seguinte. A começar pelo local de trabalho, se é possível classificar assim 
um almoxarifado poeirento e sem janelas. No pequeno cubículo cercado 

de prateleiras com caixas de papelão com velhos documentos, ela passaria 
a dividir o espaço com o office boy. Albino era um menino feio, magricela 
e humilde, e apesar de todos os contras, era dono de um olhar inteligente 
e vivo que Dalila não conseguiu explicar de onde vinha. No ambiente de 
trabalho, os dois se revezavam em uma única escrivaninha com bordas 
carcomidas pelo cupim, um telefone obsoleto e defeituoso, duas cadeiras 
giratórias, uma delas manca pela falta de uma roda, que ficou para a 
moça, e a outra com a espuma à mostra – certamente refugos do passado 
das áreas mais nobres da empresa.

O acordo do estágio estabelecia uma relação direta com o diretor, 
Dr. Fernando, ao qual Dalila sequer foi apresentada na chegada, pois estava 
muito ocupado. A situação se repetiu nos dias seguintes. Na prática, pela 
falta de tempo do executivo, o chefe real da estagiária passou a ser o Dr. 
Damião. Talvez um ícone no passado, a razão para que este senhor agora 
senil, surdo e supérfluo, mas sempre sorridente, ser mantido na empresa 
era por se encontrar às portas da aposentadoria. Isolado do mundo e 
da operação, qualquer coisa que Dalila perguntava a ele era respondida 

invariavelmente por um “não sei 
não, filhinha, é melhor perguntar 
à outra pessoa”.

Frustrada e preocupada, 
sem maiores afazeres, a 
moça encontrou em Albino o 
melhor companheiro e apoio. 
Observador e esperto, o rapaz 
forneceu informações precisas 
e valiosas sobre a empresa e 
seus ocupantes. Albino ajudou 

Dalila a conhecer os procedimentos e, mais importante, as peculiaridades 
e as sutilezas de uma comunicação não escritas, típicas das empresas. 
Com isto, ela ganhou condições de sobrevivência e bom relacionamento 
com colegas, o que viabilizou a sua presença naquele estranho mundo 
corporativo.

Cansada das ambiguidades, a autoestima falou mais alto, e 
Dalila resolveu dar um basta. Foi quando pediu espaço na agenda do 
Dr. Fernando para discutir o seu estágio, e com um padrão mínimo 
de dignidade. Afinal atendida. Um bem vestido, vaidoso e perfumado 
cavalheiro de uns 40 anos deitou seus olhos sobre ela pela primeira vez. 
Mesmo inexperiente com o comportamento dos poderosos nas empresas, 
a estagiária percebeu que não estava sendo examinada funcionalmente, 
mas sim como mulher. A suspeita se confirmou segundos depois. Na 
bucha, Fernando a convidou para se conhecerem melhor, sem pressões de 
tempo, e discutirem sua carreira fora do expediente, na tranquilidade de 
um happy hour. Desconcertada com o grosseiro assédio, ela só conseguiu 
ficar muda e retirar-se sem resposta da sala do executivo. Foi consolada 
por Albino, que pelas circunstâncias veio a tornar-se a partir daquele 
momento o seu melhor, e talvez único, confidente na empresa.

Na esperança de que o convite inesperado de Fernando se 
esvaziasse pela falta de resposta, não voltou mais a procurá-lo. Só 

Para dar certo, ela precisava de algo 
mais que não conseguia definir. 
Só mesmo a vivência profissional, 
que se iniciava no dia seguinte, 
indicaria o caminho

126-130 - colunas_OK.indd   128 28/11/2012   17:45:27



129

que dois dias depois, foi chamada à sua sala onde ocorria uma 
reunião da diretoria. Feliz, quem sabe era afinal a oportunidade 
tão aguardada, ele se viu frente a frente com uma dúzia de 
gestores. Sem olhá-la nos olhos, o Dr. Fernando pediu que Dalila 
trouxesse cafezinho para todos. Humilhada, a moça mal conteve 
as lágrimas. Era apenas o início da retaliação. Se antes ela não 
tinha o que fazer, agora caíam sobre sua cabeça atividades nada 
nobres. Como completar ligações particulares, pagar contas, e 
gerenciar o email pessoal do chefão. Ou então ser requisitada 
para um plantão desnecessário num feriado, pesquisar uma 
legislação fiscal complexa, encontrar documentos perdidos 
em arquivos, levantar informações inúteis em repartições 
públicas repletas de filas intermináveis. 

Passados dois meses, na certeza de encontrar a estagiária 
humilhada e com o orgulho próprio ferido, Fernando voltou a 
investir em novo convite para um encontro pessoal. Dalila 
recusou com determinação, sabendo que seus dias na 
empresa estavam contados. Não deu outra. No mesmo 
dia, foi comunicada sobre sua demissão pelo Dr. Damião, 
o velhinho que pelo menos serviu para alguma coisa.

Enquanto juntava os pertences, triste por um 
lado mas aliviada por outro, Dalila olhou Albino pela 
última vez. O office boy mantinha o olhar fixo num 
ponto da parede, na impossibilidade de dizer qualquer 
coisa. Sem palavras, ela então entendeu tudo. É que com 
o coração apertado, Albino a via partir, levando junto os 
seus sonhos mais secretos e impossíveis. Ele imaginava um dia crescer 
profissionalmente, ser alguém, quem sabe tornar-se um motoboy ou 
chefe de algum setor da empresa. E aí sim, ele tomaria coragem, e, com 
todo o respeito, a chamaria para tomar um café com ele. Um gesto 
simples, honesto, nada ofensivo. Aí, quem sabe, se correspondido da 
primeira vez, convidar para um sorvete, cafezinho, cinema. E depois, 
quem sabe o que a vida reserva? Ilu
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Será que chegamos à era 
preconizada por Andy Warhol, 
e que os 15 minutos de fama se 
transformaram em 15 milhões 
de views ou likes?
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enFim Por Cacá Fernandes

Invasão de informação
Um estranho fenômeno vem ocorrendo com frequência 

cada vez maior nesses tempos modernosos de internet e mídias 
sociais. Atualmente é praticamente impossível ficar indiferente a 
alguns acontecimentos, programas, fatos ou notícias, sejam eles de 
seu interesse ou não. Não importa a origem desses fenômenos, que 
podemos chamar de “midiáticos”, TV, internet, rádio, ou seja lá de onde 
surgirem, são pragas que invadem o seu cotidiano. 

Mesmo quem não acompanhou a última novela da Rede 
Globo, o enorme sucesso Avenida Brasil, escrita pelo autor João 
Emanuel Carneiro, sabia o que se passava no Divino (bairro fictício 
da trama) e mais ainda sobre alguns dos seus personagens principais. 
Carminha, Cadinho, Leleco e Suellen foram alguns dos assuntos 
mais comentados nas redes sociais 
e pontuavam qualquer conversa 
informal. Esses personagens viraram 
tipos característicos e facilmente 
reconhecidos pelas ruas, o que fizeram 
deles bases para muitas elaborações 
sociológicas meio capengas. #OiOiOi 
era a hashtag, e o primeiro indício de 
que a novela começara, e a partir daí, 
a novela era “O” assunto das redes 
sociais brasileiras.

Outro exemplo bem explícito dessa invasão foi tratado na 
crônica do nosso editor Edgard (pág. 126), a trilogia dos 50 Tons. Não 
é preciso ler nenhum dos livros, de títulos nada criativos Cinquenta 
tons de cinza, Cinquenta tons mais escuros e os Cinquenta 
tons de liberdade, da autora britânica 
E. L. James, para saber do que se 
trata. Descrito como “pornô 
para mamães”, é um fenômeno 
editorial, próximo a alcançar a 
incrível marca de 50 milhões de 
exemplares vendidos pelo mundo, 
mas que não vai muito além de alguns 
clichês pseudo eróticos. 

Sadomasoquismo, bondage e outras 
práticas sexuais nada ortodoxas se tornaram 
assuntos recorrentes, e num arroubo de machismo às 
avessas, virou piada, com o fato de a personagem, uma 
adolescente universitária, só aceitar tais atividades 
sexuais por conta de o “mandante” ser um bilionário, 
uma espécie de príncipe encantado que trocou o cavalo 
branco por um Audi R8, e que nenhuma mulher se 
curvaria às suas vontades se ele fosse um pobre 
mortal, desses que você encontra no dia a dia, 
como motoboy, frentista de posto ou cobrador 
de ônibus, profissões das mais respeitadas, 
mas nada sedutoras, financeiramente falando. 
A boa notícia é que você não precisa perder 
seu tempo lendo os livros para conhecer o tal 
Christian Grey e seus 150 tons de chatice. 

PSY, o bizarro coreano que tomou de assalto as paradas mundiais 
com o divertido clipe Gangnam Style e suas dancinhas esquisitas, talvez 
seja o melhor exemplo dessa tendência. Uma espécie de Michel “ai-se-
eu-te-pego” Teló do oriente, PSY virou celebridade instantaneamente 
e saltou direto do anonimato para shows da Madonna e da MTV. 
Gangnam é o mais caro e nobre bairro de Seul, capital da Coreia do 
Sul. Lá vivem as pessoas mais ricas e influentes do país e também estão 
localizadas as lojas mais caras e luxuosas da cidade. Seu vídeo brinca 
com o “estilo de vida” desse bairro, já foi visto por mais de 850 milhões 
de pessoas no Youtube e só perde, em número de visualizações, para o 
também chatinho Justin “baby-baby-baby” Bieber. 

No Brasil a coisa toda é mais embaixo e o sertanejo – sabe-se 
lá porque chamado de universitário 
– produz pérolas poéticas como “Eu 
quero tchu, eu quero tcha. Eu quero 
tchu tcha tcha tchu tchu tcha. Tchu 
tcha tcha tchu tchu tcha. Tchu tcha 
tcha tchu tchu tcha”. Juro que não 
estou fazendo uma aliteração, esse 
trecho é o refrão da letra oficial da 
música da dupla João Lucas e Marcelo, 
repetido duzentas vezes ao longo da 
genial canção. As letras vergonhosas 

desse novo segmento da música brasileira deixam alguns críticos com 
saudades do moribundo axé. 

Publicitários, marqueteiros e criativos do mundo inteiro 
estão atrás da resposta à pergunta, não de um milhão 

de dólares, mas talvez de um bilhão 
de dólares: qual será a próxima 

onda? Será que finalmente 
chegamos à era preconizada por 
Andy Warhol, e os 15 minutos 

de fama se transformaram em 
15 milhões de views? Será que 

não vamos conseguir selecionar 
o que queremos ouvir, ver e sentir? 

Essa seleção será feita pela popularidade 
traduzida em clicks? 

Desde a Luiza, que foi e voltou diversas 
vezes do Canadá, passando pelo clipe “Single 
Ladies” da Beyoncé, que ganhou milhares de 
versões caseiras, até a dancinha estranha do 
PSY, estamos a mercê desses fenômenos, sem 
ter como se isolar desse tipo de informação, 

nada relevante e por vezes bem irritante. 
Sem muita chance de escapar, o 

negócio é cair na rede e dançar feito 
um idiota na frente da tela, seja do 
computador ou da televisão. Oppan 
Gangnam style! 
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