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Uma seguradora
realmente
diferente: investe em
tecnologia para
deixar o atendimento
mais humano.
O mundO nãO é perfeitO.
mas a gente pOde fazer a diferença.
Estamos iniciando uma mudança. A partir de agora, não queremos mais falar
linguagem de contrato com você, só de gente. Estamos imprimindo só o
necessário e deixando tudo numa página personalizada para você na internet.
E isso é um projeto a longo prazo: a gente começa a melhorar o mundo hoje
e não para nunca mais. Faça um teste da página personalizada em
www.clubmapfre.com.br e procure o seu corretor de seguros.

Um luxuoso condomínio padrão triple A
Sofisticação e exclusividade de viver

Um projeto concebido para levar a você o que há de melhor, integrando o luxo de morar ou desfrutar
uma residência de campo, com o uso dos mais modernos métodos construtivos.
Cada detalhe é cuidado, coordenado e executado pelo Arquiteto Rogério Perez, garantindo à você
uma realização única e exclusiva.
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Localizado em Itu, a apenas 50 minutos de São Paulo
■ Acesso pela Rodovia Castelo Branco
■ Próximo a importantes cidades paulistas: Campinas, Sorocaba, Salto e Indaiatuba
■

Exclusividade

Imagine a residência dos seus sonhos e o Live Rogério Perez cuida de tudo para você.

Visite a deslumbrante casa decorada
www.liverogerioperez.com.br

■

Centro Hípico

■

(55 11) 3511 2121
www.c21premier.com.br

Quadras de Tênis

■

Segurança 24 horas

■

Heliponto

Reuso de água
Fibra ótica
■ Energização subterrânea
■
■

Exclusividade de vendas
Cada Agência é Jurídica e Financeiramente Independente

CRECI: 21307J

Casas de 400 a 1000m² à venda no local

Campo de Golf
com 18 buracos

■

JUICYCOUTURE.COM

SÃO PAULO - SHOPPING HIGIENÓPOLIS / SHOPPING IGUATEMI
RIO DE JANEIRO - SHOPPING LEBLON CURITIBA - PARKSHOPPING BARIGUI
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AMAURI ST. #5
Foto: Thiago Mancini
Foi aos 17 anos, ainda no Estúdio Abril, que Thiago Mancini descobriu o seu tino para a moda e a
publicidade. Em 2009, embarcou para a Itália para fotografar uma campanha para uma rádio de Roma
e, em Milão, fez trabalhos para a Condé Nast, editora de títulos como Vogue e GQ. Há 10 anos volta
suas lentes para editoriais de moda femininos e, nesta edição, é dele o clique de nossa capa.
“A ideia foi fazer uma foto que simbolizasse o início da primavera, utilizando um ponto marcante
na decoração da rua.”
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CARTA EDITORIAL

Prepare-se! No início de outubro, você terá uma experiência única em nosso endereço: o Amauri

Fashion Street, um desfile que vai atrair fashionistas, um público cativante e artistas dos mais badalados. A rua
será fechada para o evento, onde vai acontecer um maravilhoso desfile da marca MANDI, ao ar livre. Você é
nosso convidado!
Já que estou antecipando essa novidade, aproveito o espaço para dizer que, após o sucesso do Porto
Rubaiyat, que se instalou em nossa rua há poucos meses, teremos em breve novos associados que chegam
para abrilhantar ainda mais o endereço. Serão dois dinnings clubs e uma unidade da badalada Lanchonete da
Cidade. Outras boas novas: a Rua Peruíbe terá o layout reformulado para receber o novo acesso ao B4 Club
e, entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a própria Peruíbe, uma casa noturna vai abrir suas portas.
Nesse mesmo espírito empreendedor, de sempre querer prosperar e atingir os objetivos, Alceu Ântimo Vezzozo Filho, vice-presidente
da Bourbon Hotéis & Resorts, conseguiu alavancar os negócios da rede hoteleira. Ele é o entrevistado desta edição da Amauri St. e
conta, entre outros fatos, como é o “jeito brasileiro de hospedar”. E, como estamos falando em hospitalidade, passeie por nossa matéria
de bem-estar, na qual apresentamos uma seleção premium dos mais luxuosos spas do Brasil e da América do Sul. O menu de serviços
que esses lugares oferecem impressiona não só pela diversidade, mas também pela maneira como esses estabelecimentos têm se reinventado para promover relaxamento aos seus frequentadores. Em Conexão Amauri, onde sempre trazemos roteiros turísticos, aproveite
para elencar os lugares por onde você passará quando estiver em Nova York. Sugerimos que visite a cidade no outono, uma estação em
que a Big Apple ganha paisagem diferente do que estamos acostumados a ver.
Na gastronomia, os assuntos chegam saborosos! A começar pelo menu light que o chef Francisco Chagas, do Ecco, desenvolveu para
que os clientes assíduos tenham deliciosas opções com baixas calorias, e quem chancela uma das criações é o comentarista esportivo
Caio Ribeiro. A chef Ilda Vinagre, do restaurante lusitano Trindade, cedeu com exclusividade uma receita prática com frango ao molho de
ervas, que até os mais leigos na arte da gastronomia conseguirão preparar. O reconhecido sommelier Manoel Beato, do clássico Parigi,
aplica seu conhecimento enogastronômico e dá as dicas dos rótulos para harmonizar com pratos que você verá ao longo da edição;
e, para finalizar, não deixe de provar o Dressing Tropical, drinque elaborado pelo barman Taffarel, do restaurante Dressing, bebida cuja
apresentação fala por si só.
Há muitos assuntos ainda nesta edição, como a discussão a respeito do crescimento das redes sociais e como elas têm feito parte
das estratégias das grandes empresas; as bicicletas luxuosas que entraram para a wish list das mulheres que driblam o estresse e dão
uma mãozinha ao planeta; as motos que hipnotizam os homens quando o assunto é design e velocidade; e, ainda, como o democrático
ciclismo pode lhe proporcionar um cotidiano com mais humor.
Um grande abraço,
Paulo Morais, Presidente da Associação dos
Moradores e Empresários da Rua Amauri (AMERA)
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ATRACADO NA RUA AMAURI

Já está em pleno funcionamento o novo e refinado Porto Rubaiyat,
na altura do número 225 da Rua Amauri. A casa, um verdadeiro
restaurante espanhol adaptado à cultura gastronômica brasileira,
tem como carros-chefe aves, cordeiro, carne suína e bovina e incorporou em seu menu peixes amazônicos e diversidade de temperos, cores e sabores de cinco regiões nacionais. O responsável
pela implementação do cardápio do Porto é o chef espanhol Jesus
Ramiro, um dos nomes de maior destaque e projeção da gastronomia da atualidade, e quem comanda o dia a dia da cozinha é
o chef José Luis Candenas Merino. Restaurante Porto Rubaiyat |
www.restauranteportorubaiyat.com.br

NOVAS ROTAS

Machu Picchu, Amazônia peruana, Foz do Iguaçu, Rio de
Janeiro e Buenos Aires são os novos destinos em grupo que
o Student Travel Bureau (STB) lança em uma parceria exclusiva com o Contiki, líder mundial em viagens para jovens de
18 a 35 anos. A partir de novembro, iniciarão os programas
para Peru, Argentina e Brasil e, como todos os tours do Contiki, serão acompanhados por guias experientes e orientadores locais, que vão indicar o que há de melhor em cada lugar:
passeios, cafés, restaurantes e baladas. Para os brasileiros,
o Contiki é um modelo de viagem perfeito para quem está
sem companhia para viajar, pois proporciona uma experiência única, dividida com jovens do mundo inteiro”, ressalta o
gerente de Travel & Holidays Division do STB, Bernardo Ramos De Lucia. STB – Student Travel Bureau | www.stb.com.br
20 th Street
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ELEJA O SEU

Se beber cappuccino já é uma delícia,
imagine então se puder incrementá-lo! Essa é a proposta da Starbucks®
Brasil com as novidades Cappuccino
Tradicional, Cappuccino de Chocolate
e Cappuccino de Canela. O primeiro
deles é elaborado com café espresso,
leite vaporizado e espuma cremosa; o
de chocolate leva café espresso, calda mocha e a quantidade perfeita de
leite vaporizado e espuma cremosa,
finalizado com um toque especial de
cobertura mocha e uma fina camada de chocolate em pó; e por último,
mas não menos saboroso, o de canela, com café espresso, essência de
canela e leite vaporizado e espuma cremosa, com um toque de canela
em pó para finalizar. Como incrementar essa típica bebida italiana? Adicione essências, peça café descafeinado, opte entre quatro tipos de leite,
e muito mais. Starbucks | www.starbucks.com.br

TOP 5 AMAURI
REPAGINADO
Com novo visual,
o Figa Lounge reabre em
outubro e passa a atender
em três horários: almoço,
happy hour e jantar.
REFRESCANTE
Preparado com vodca
Belvedere, agrião, Contreau,
suco de limão e Club Soda, o
drinque sugerido pelo barman
Miro, do restaurante Ecco.

DA TOSCANA PARA O FORNERIA

O Forneria San Paolo, prestigiado restaurante pelo extenso menu de paninis e pelos pratos originalmente italianos,
ganhará mais fama no próximo mês de setembro, quando
lançará o próprio vinho da casa, um tradicional Chianti.
Produzido na região da Toscana, o Chianti DOCG Forneria
San Paolo 2010 é um vinho tinto seco, com 13% de teor
alcoólico, jovem, fresco, com notas concentradas de fruta,
composto de cinco tipos de uva: 95% sangiovese, 5% canaiolo, trebbiano, malvásia e colorino. Dentro de todas as
opções de rótulos existentes, o Chianti atesta a origem e
a qualidade de um vinho sob medida para os pratos que
compõem o cardápio do restaurante, sendo muito bem
harmonizado com massas, carnes vermelhas, brancas e
de caça. Produzido e engarrafado na renomada vinícola
Ginestruzze Uzzano di Bastali Chiara, na região de Montespertoli, em Firenze, na Toscana, o novo Chianti DOCG
2010 terá um rótulo exclusivo e charmoso. Forneria San

Paolo | www.restauranteforneria.com.br

APETITOSO
O nhoque de batatas
do restaurante Magari,
regado com insuperável
molho de tomates frescos
e queijo Fontina.

HISTÓRIA PORTUGUESA
Reza a lenda que o rei de Portugal, retornando de uma batalha inesquecível e com o apetite de um batalhão, foi surpreendido por seu cozinheiro com uma receita improvisada. O
cozinheiro, que não tinha em sua despensa alimentos suficientes para um banquete, escolheu às pressas um bacalhau
e mais alguns poucos ingredientes para tornar o prato com
sustância e saboroso. Por felicidade, o rei apreciou tanto a
receita que acabou repetindo a refeição por várias vezes, o
que causou uma tremenda indignação fazendo o tal do cozinheiro gritar: “Esse bacalhau nunca chega de ser servido?”.
Anos depois, a preparação faz sucesso no lusitano restaurante Trindade. O prato recebeu o nome de bacalhau nunca
chega e é preparado com bacalhau desfiado, presunto, azeitonas pretas, cebola, batata palha, azeite, pimenta, ovos e
salsinha. Restaurante Trindade | www.restaurantetrindade.com

ERRAMOS
A jornalista responsável pela matéria da Galeria Sergio Caribé,
publicada em nossa 4ª edição, é Janaina Pereira e não Mariana
Laviaguerre como publicamos.
TEXTO: Walquiria Botaro I Fotos: DIVULGAÇÃO

À MÃO
O multiuso NEST pode ser
encontrado na Revistaria
D’Amauri e é ideal para
descansar seu iPad ou
também organizar em um
único lugar chaves, USB e
outros pequenos pertences.
INSPIRADA NA PRIMAVERA
A salada criada pelo chef Edinaldo
Santana, do restaurante Dressing, que
leva mix de folhas (radicchio, alface
frise, alface roxa e endívia), lascas de
cenoura, pupunha, parmesão, queijo
de cabra e flores comestíveis, tudo
muito bem temperado com molho de
azeite, limão e salsinha.

21 th Street

CULTURA
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SUCESSO EM DVD

O filme sobre Chico Xavier, o médium mais popular do país, e também a minissérie exibida na
TV, sendo o último com 40 minutos a mais de
cenas, chegam em DVD duplo. O longa conta
a trajetória dos 92 anos de Chico Xavier nesta
vida terrena, desenvolvendo atividades mediúnicas e filantrópicas, e sua história conturbada,
com lutas e, acima de tudo, muito amor. O DVD
duplo traz ainda conteúdo especial a respeito
do médium e suas psicografias.

CONFORTO VERSÁTIL

Esse suporte para iPad pode ser adaptado tanto ao seu
colo quanto a uma mesa. Ajustável num ângulo de até
60 graus, o iRest possui sistema de dobradiça seguro e
de fácil ajuste, que contribui para uma melhor ergonomia
durante o uso do aparelho. O iPad pode ser adaptado ao
suporte na horizontal e na vertical, com ou sem o case.

EDIÇÃO DE EXCLUSIVIDADES

Artigos de luxo, sonhos de infância, aspirações... Percorra as páginas do livro Luxury Toys
for Men e descubra as coisas boas da vida. Super-carros, bicicleta de ouro, jatos de luxo, iates, relógios exclusivos, raridades que transformam o universo masculino numa grande porta
para o design e a estética espetacular. Esse
livro vai certamente superar as expectativas da
maioria dos homens pela qualidade fotográfica
apresentada – o enorme volume de 220 páginas traz 138 fotografias gigantes – e também
pela magnífica diversidade de produtos.

INOVAÇÃO MULTIFUNCIONAL

Sabe aquele monte de recarregador que você tem? Um para
o celular, outro para o iPod, um terceiro para o iPhone e todos
num só emaranhado de fios? Deixe-os de lado e simplifique
seu dia a dia com a Refresh, uma estação de tamanho compacto para você recarregar seus gadgets de forma prática e
organizada. Compatível com a maior parte dos novos equipamentos do mercado, o produto vem equipado com seis
conectores: dois para iPod®, um para iPhone®, outro para
mini-USB, um para micro-USB e duas entradas USB. Perfeito
para ter em casa, no trabalho e até mesmo para levar na
mala, quando for viajar. Com a Refresh você pode, inclusive,
recarregar todos os aparelhos simultaneamente.
22 th Street

MUSA DA MPB

Para deleite dos fãs de Maria Bethânia, a
Universal Music lança dois boxes contendo
a discografia dessa consagrada intérprete da
MPB. Os CDs são divididos em duas caixas
que englobam o período de 1967 a 1985,
além de uma coletânea dos anos 70, 80 e 90,
em cada uma delas. Todo o material gráfico
dos boxes foi adaptado dos LPs originais da
cantora e inclui as letras das canções.
ONDE ENCONTRAR: Revistaria D’Amauri
Rua Amauri, 299. Fone: (11) 3168-8814

TEXTO: Walquiria Botaro I Fotos: DIVULGAÇÃO
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1 - Giovana Gasviele,
Amanda Gabriele, Fabiana Féres
e Vanessa Thomé (B4)
2 - Anamaria Starck e Betinha
Steagall (Restaurante Forneria)
3 - Cintia Marcos, Wilmi Pwa
e Vivian Kairalla (Loja Carmin)
4 - Rachel Fernandes (B4)
5 - Roni Rosimeli
e Jaqueline Forencio (B4)

1

Aguce seus sentidos....

6 - Staff Vallet (Restaurante Ecco)
7 - Ronaldo Fenômeno
e a fã Fernanda Soares
(Restaurante Ecco)
8 - Marcio e Marcelo Youssef
(Restaurante Ecco)
9 - Denise Carvalho, Juliana
de Rogatis e Adriana Gama (B4)

2

3

5

4

8

24 th Street

6

7
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Rua Amauri, 234 - Itaim Bibi - São Paulo
Reservas: (11) 3073 0234 / 3073 0444 • www.magari.com.br
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2

1 - Larissa Tieghi, Yuki Ichiba,
Juliana Cambruzzi,
Fabiane Sanches e Regina
Machado (Loja Carmin)
2 - Camila Gomes
(Restaurante Ecco)
3

3 - Franklin Pucci
(Restaurante Ecco)

4

4 - Cláudia Ferreira, Paola
Rodrigues e Mariana Mesquita (B4)
5 - Denner Carvalho, Arthur
Gonçalves e Márcio Furtado (B4)
6 - Pablo Marcelo e Fabiana Cusin
(Restaurante Ecco)
7 - Thais Imacedo
e Priscila Lima (B4)
8 - Edivaldo Nascimento (chefe
da manobra do Yellow Giraffe)
5

7

26 th Street

6

8

Felicidade para todos os gostos. Descubra a sua.

DPZ
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1 - Staff Starbucks
2 - Carolina Porto e Amanda
Pimentel (Restaurante Dressing)
3 - Vinicius Ferreira, Lara Oliani
e Anderson Nascimentos
(Loja Carmim)
4 - Marcele e Christian Sperli
(Restaurante Trindade)
5 - Alexandre Soccuzzo
e Stenio Douglas (B4)
6 - Jennifer Goncalves
e Stela Jacob (B4)

8 - Fernando Barbiere
e Regina Barbiere (B4)
9 - Carol Caron
(Estilista; Loja Carmin)

4

7

28 th Street

O que o mar
tem de mais
nobre agora no
endereço
mais nobre
de São Paulo.

7 - Staff Bar Forneria San Paolo

1

2

PORTO
RUBAIYAT.

3
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5
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Na Rua Amauri, 225
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INAUGURAÇÃO BODY TECH
1 - Geyze e Abilio Diniz
2 - Adriano Facchibi,
Luiza Thome, Rosana
e Emerson Fittipaldi
3 - Edsá Sampaio e Debora
4 - Aécio Neves e Letícia Weber

6

5 - Daiane Meurer
e Ricardo Almeida
6 - João Armetano
e Wanderley Nunes
7 - Dani Storck e Carol Rios
8 - Maria Candida

7

30 th Street

8
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1

2

INAUGURAÇÃO BODY TECH

CoNsUmA Com estilo, Não Com exCesso.

SOCIAL

1 - Bernardinho, João Paulo Diniz,
Luiz Urquiza, Prefeito Gilberto
Kassab, Alexandre Aciolly
e Fabio Faria
2 - Camila e André Diniz
3 - Ana Garcia e João Paulo Diniz

4

4 - Dani Kato e Flavia da Justa
5 - Fabio Faria e Sabrina Sato
6 - Roberto Justus
e Ticiane Pinheiro
7 - Luciana Melo e Ike Levy
8 - Fernando Scherer
e Giovane Gavio
9 - Nizan Guanaes
e Donata Meirelles
3

5

6
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32 th Street

8

9

www.chandon.com.br
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INAUGURAÇÃO BODY TECH
1 - Caco Alzugaray, Anuar
Tacach, Felipe Prata, José
Raimundo e Alexandre Aciolly
2 - Bruno Setubal e Mia Borges
3 - Francine Elmor
4 - Ana Beatriz Crocci
e Mario Calfat
5 - Vivi Mascaro
e Henrique Pinto
6 - Natalia Zambiasi
e Priscila Weigert
7 - Alexandre Aciolly
e Renata Padilha
8 - Fernando Fernandes

1

3

2

6

34 th Street

7

5

4
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REVOLUÇÃO 2.0

MARKETING & CIA
Por Fabio Brancatelli

A política brasileira, enfim, se rendeu ao poder do conhecimento coletivo e voluntário na internet, o crowdsourcing, tão discutido
nos últimos fóruns de marketing. Fernando Henrique Cardoso lançou um portal colaborativo que convida os internautas a discutir
as grandes questões brasileiras, o Observador Político. Marina Silva pediu ajuda na escolha do nome do seu movimento suprapartidário. As coisas não mudam mais por meio de ordens, mas de comportamento. A sociedade não está mais inerte e pode
protagonizar “bastas”. Um bate-papo sobre Revolução 2.0 com o amigo, publicitário, ativista e articulista do bicofino.com.br,
André Castilho, rendeu uma das colunas mais lidas no portal até hoje, que compartilho com os leitores da Amauri St..

DICAS
Livro:
The 9-inch “Diet” –
Exposing the BIG Conspiracy in America
Blog:
http://updateordie.com/blog/
Evento:
SWU Music & Arts Festival 2011
Portal:
www.bicofino.com.br

Parabéns à criação brasileira! Batemos um recorde com 66 Leões no último Festival Internacional
de Criatividade, em Cannes – o mais importante da
propaganda mundial –, sem contar o título de Agência do Ano, dado pela terceira vez à AlmapBBDO.
Mas... por que os “parabéns” estão sendo dados,
mesmo? Só porque mantemos a tradição de boa
performance na categoria Press, entre quase 4
mil peças inscritas? A verdade é que continuamos passando longe das premiações mais significativas, como Film, Cyber, Titanium Integrated,
com fraca capacidade de desenvolver cases “fora
da caixa”, modernos, integrados e que visam a
resultados no negócio do cliente, e não nos festivais, que mais servem para massagear o ego e
valorizar o passe dos envolvidos. Construir marca
é muito mais que criar anúncio. É gerar experiência, conteúdo, inovação, convergência. Em 2012,
minha torcida não será mais pelo Grand Prix em
Cannes, mas pela libertação desse desgastado e
viciado jeito tupiniquim que nos faz parecer uma
potência criativa, mesmo sem atender à real necessidade dos clientes.

MONITOR
O Ibope divulgou o ranking das maiores agências
e anunciantes neste primeiro semestre de 2011:

Anunciantes:

Agências:

1. CASAS BAHIA
2. UNILEVER BRASIL
3. AMBEV
4. RECKITT BENCKISER
5. HYUNDAI CAOA
6. CERVEJARIA PETRÓPOLIS
7. CAIXA
8. SKY BRASIL
9. PROCTER E GAMBLE
10. PEUGEOT CITROËN

1. Y&R
2. ALMAP BBDO
3. OGILVY
4. EURO RSCG
5. JWT
6. W/MCCANN
7. BORGHIERH LOWE
8. F/NAZCA S&S
9. NEOGAMA
10. AFRICA

Fotos: DIVULGAÇÃO

“Joãozinho vive em um típico lar com renda familiar
entre R$ 1.115 e R$ 4.087. Portanto, faz parte da nova
classe média brasileira. Apesar disso, ele nunca foi ao
cinema, nunca ganhou um CD nem DVD, nunca foi ao
show da sua banda predileta. Mas, graças ao milagre econômico (do crédito), os pais de Joãozinho puderam parcelar um computador com internet “popular”. Do outro lado
da cidade, outro Joãozinho ganhava seu segundo iPad.
Os dois Joõezinhos têm muito em comum. Eles vão
para a escola todos os dias. Jogam bola no recreio e voltam com o joelho ralado. Enrolam com a lição de casa,
porque preferem passar o dia na internet. Foi na comunidade “Eu odeio acordar cedo” que eles viraram amigos
no Orkut. Eles não leem jornal. Preferem o Google e os
links dos amigos. Eles não esperam o filme Transformers 2
passar na Tela Quente porque já estão baixando o terceiro, que mal estreou no cinema. Como todo moleque da
idade, eles competem para ver quem tem mais gigas de
música acumulada no HD e apostam para ver qual vídeo
vai dar mais view no canal YouTube deles. Até agora, os
que fizeram mais sucesso foram o da “Dancinha da Mitocôndria”, capturado no meio da prova de ciências pelo
Joãozinho rico, e o “Poliça dando uns coro”, flagrado do
celular do Joãozinho pobre, que se gaba porque esse aí
passou até na TV. E, de aposta em aposta, eles vão percebendo o poder que têm nas mãos.
O apartheid cultural que colocava os dois Joõezinhos
em lados opostos da pirâmide está enfraquecido, porque
agora a informação é livre. E grátis! Uma geração inteira,

criada à base de MP3, torrents, streaming, blogs e redes
sociais, está chegando ao poder. E questiona as verdades
absolutas. Porque, agora, outras verdades ganharam voz.
Até a dos Joõezinhos.
A resistência já começou. Por todo o globo pipocam
projetos de lei que visam minar a liberdade do usuário.
Os downloads ilegais são caçados como bruxas, o FBI espiona contas de usuários, o Google sucumbe às exigências
dos governos, o YouTube remove vídeos arbitrariamente,
o Twitter censura trending topics. No Brasil, blogueiros
recebem ameaças de morte e tiros à queima-roupa, e o
projeto do AI-5 digital vai caminhando rumo ao Senado.
Podem espernear. Se por um lado os impérios da mídia correm para retirar seus conteúdos do ar, por outro
os usuários criam e compartilham o próprio conteúdo.
Quanto mais a informação é protegida, mais perde
relevância. Sai de cena o copyright e entra o creative
commons. E, se a lei pune com rigor os piratas digitais,
o povo os promove ao status de heróis. Julian Assange
é o novo Che.
Enquanto isso, os filhos da internet vão transformando o mundo sem pedir licença. Joõezinhos de todos
os cantos estão aprendendo a produzir conteúdo, compartilhar seus pontos de vista, mobilizar suas redes
sociais, organizar protestos. WikiLeaks, Primavera
Árabe, #spanishrevolution, arrastão hacker, marcha
da liberdade, da maconha, das vadias, churrascos diferenciados. Isso é só o começo. Sejam bem-vindos à
revolução 2.0.”

Fabio Brancatelli é empresário, publisher do portal-conceito bicofino.com.br e profissional de marketing com 18 anos de mercado
em grandes agências e empresas. Trabalhou com nomes como Julio Ribeiro, Ricardo Chester, José Francisco Eustachio, Affonso
Hennel, Ricardo Guimarães, Roberto Chade, Reginaldo Ferrante, Ricardo Nociti e Walter Longo. Ajudou a construir marcas como
Ipiranga, Riachuelo, Dotz, Banco do Brasil, JP Morgan, Fininvest e Semp Toshiba.
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ENCONTRO MARCADO

Conectados e interligados

As redes sociais não são apenas uma extensão da vida pessoal.
Agora, elas também fazem parte da estratégia de muitas empresas,
tornado-se peças fundamentais para atingir o público, conquistar
novos consumidores e estreitar o relacionamento com os clientes.

C

riar meu website, fazer minha home
page...”, já dizia Gilberto Gil em sua
canção pela internet. Se fosse escrever a composição nos dias atuais,
o músico baiano teria de acrescentar as redes sociais como mais um
nicho que a internet trouxe para
nossa vida. Estar conectado a uma
rede social é quase uma obrigação, e, se não for pessoal,
é profissional: cada vez mais as empresas adotam as redes
como ponte de comunicação com seu público-alvo. E outro
fenômeno envolve o não mais seleto grupo de redes sociais:
diversas empresas começam a surgir e funcionar por causa
delas. A revista Amauri St. convidou oito executivos especialistas no assunto e promoveu, no restaurante Trindade,
um debate sobre esse tema. Conecte-se em nosso bate-papo
e navegue pelos pontos de vista de cada um deles.

Com o surgimento das redes sociais, qual é a atenção
que suas empresas dedicaram para esse tipo de mídia e
quais foram os primeiros resultados alcançados?
MARCEL – A indústria automotiva é bastante resistente a participar das redes sociais porque, se der algum
tipo de problema no automóvel, é ali que o cliente irá
reclamar. A Citroën foi a primeira a participar das redes,
em 2009. Entramos no Twitter e foi mesmo para sentir
como seria ver como o público se comportava. Percebemos que as pessoas queriam uma resposta rápida; eu via
uma mensagem e pedia ao SAC para dar uma atenção a
determinado cliente. Com o retorno rápido por parte da
Citroën, os clientes começaram a interagir mais e, a partir disso, passamos a estruturar nossa participação nas
redes. Foi realmente uma atitude de coragem e pioneirismo da empresa entrar nas redes sociais, e usamos mais
como forma de relacionamento do que como mídia.

TEXTO: Janaina Pereira I Fotos: Jota sanches

FLÁVIO - Estamos do outro lado da mesa. Somos uma
MARCEL - É bem complexo, não sei como as emprerede social de moda, e, quando começamos, não tínhasas vão se estruturar no futuro para juntar o marketing
mos nem ideia do que podia dar certo ou errado.
às redes sociais. Mas o fato é que, nas redes sociais, a
FERNANDO - Nosso produto é bem mais delicado de
marca ganha personalidade.
trabalhar nas redes. Vendemos apartamentos, que talQual é a percepção que vocês tinham das redes sociais
vez sejam o maior sonho das pessoas. Quando alguém
antes de elas fazerem parte de suas empresas? Isso
compra um apartamento, compra um sonho. Nosso remudou depois da entrada nas redes?
lacionamento com o cliente é construído no decorrer
FLÁVIO - Acho que
de anos, porque a
as redes sociais dão
pessoa compra e
voz às pessoas. A
leva um tempo para
autoexpressão que
o apartamento ficar
os indivíduos fazem
pronto. Pela rede
nas redes sociais é o
social, nós consenovo entretenimento.
guimos saber a opiPEDRO - A entrada
nião do cliente em
das empresas nas
tempo real, é tudo
redes sociais criou
mais rápido.
uma relação próxima
MARCUS - A troca
com os clientes.
de experiência nas
FERNANDO - Tem
redes sociais semduas coisas que me
pre existiu. No caso
preocupam. Esse conda minha empresa,
ceito de privacidade,
que é um guia de
que mudou por cauentretenimento, essa das redes sociais;
tabelecemos essa
e o fato de deixar de
troca de experiênser autêntico, porque
cias de forma orgaessa coisa de ‘vamos
nizada. É diferente
investigar o que você
de uma empresa
posta no Twitter ou no
com marca consoliFacebook’ acaba limidada, mas os desatando as pessoas.
fios são os mesmos.
Emerson Andrade

“Procuramos fazer textos
neutros, para não ter
problema com as diferentes
formas de comunicação.”

Quais são as estratégias de comunicação dentro desse tipo de mídia, uma vez que no mercado digital tudo
acontece muito rápido?
PEDRO - Em publicidade, nós sempre procuramos
escrever de acordo com o tipo de mídia. Eu acho que
nas redes sociais não é diferente. É preciso ver como a
empresa se apresenta, o que ela quer falar, como ela vai
se comportar e adequar o estilo dela a cada rede social.
FERNANDO - Nós estamos no Facebook, mas não para
gerar vendas, nosso objetivo é nos relacionarmos com nossos clientes, conhecê-los melhor, estarmos mais próximos.
FLÁVIO - É uma mudança de atitude da empresa, ela
precisa se adaptar a esse novo meio.

Como a empresa analisa as críticas que chegam de
seus consumidores por meio das redes sociais e como
eles são estimulados a expressar sua opinião e contribuir para o desenvolvimento da marca?
FERNANDO - Tem de haver transparência. Não pode
apenas responder o comentário bom e deixar o ruim de
lado. É preciso monitorar o que está acontecendo. Se
você consegue monitorar o comentário negativo, rapidamente você reverte a crítica.
MARCUS - No meu caso, como somos uma rede social
de entretenimento, eu percebo que, se o primeiro depoimento sobre determinado estabelecimento é bom,
e vem bem escrito, os demais acompanham aquilo.
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Mas eu gostaria que fosse bem dividido, falar bem e mal,
porque é importante a crítica. É claro que, se uma pessoa
fala mal de um lugar, e outro que gosta desse lugar vê o
comentário, o indivíduo que gosta vai defender.
EMERSON - Fizemos uma promoção, com produtos oferecidos por 1 centavo, para comemorar o primeiro aniversário do site, e isso derrubou nossa página. Assim que nós
tomamos conhecimento, começamos a trabalhar imediatamente para solucionar isso e rapidamente nos explicamos com o público.
MARCEL - Nos casos
mais críticos, tem de ser
rápido e transparente.

PEDRO - Tem de ter sempre a preocupação de saber
quem está do outro lado.
EMERSON - Procuramos fazer textos neutros, para não
ter problema com as diferentes formas de comunicação.
Temos nossa linguagem do cardume, da sereia, do tubarão, mas é apenas isso.

Quais tipos de informação o departamento de marketing de
sua empresa busca nas redes sociais, com o objetivo de agregar conhecimento a respeito do seu público-alvo?
FLORIAN - Procuramos
saber o que o público deseja, que tipo de oferta
Como vocês utilizam as
espera, o que agrada mais.
redes sociais para se coPercebemos que as necesmunicarem com os diversidades dos clientes do
sos públicos, ou seja, de
Groupon, por exemplo, são
César
Palmieri
regiões distintas do país?
diferentes em cada país.
FERNANDO - Temos de
Depilação a laser todo
ter cautela. Vou dar um exemplo bem simples: nosso site
mundo gosta. Pizza também. Mas existem alguns serviços esdo Rio é diferente do de São Paulo, porque no Rio falapecíficos, como alugar carro, que no Brasil as pessoas não têm
-se quarto e, em São Paulo, é dormitório. Então tentamos
o hábito, então, isso não é o tipo de oferta que faz sucesso aqui.
FLÁVIO - Como somos uma rede social de moda, uma
adequar nossa comunicação ao perfil do público com o
marca que é parceira nossa tem acesso aos produtos dela
qual interagimos.
que estão fazendo mais sucesso de acordo com suas camFLORIAN – Nós temos cuidado e procuramos adequar
panhas. As marcas têm um retorno mais rápido e mais
as palavras ao jeito de falar de cada lugar.
barato do que se fizessem uma pesquisa.
MARCUS - Em nosso caso também. Por exemplo, em
CÉSAR - Usamos muito o Linkedin, que é uma ferramenta
São Paulo se fala balada e no Rio, é night, então, com
importante para encontrar colaboradores. A gente ainda não
cada público a gente se expressa de uma maneira. Tecomeçou a fazer, mas vamos usar as redes sociais também
mos de nos relacionar na mesma língua. É uma questão
para indicar o perfil dos candidatos, porque, se a pessoa ‘tuíta’
de adequação, estamos aprendendo, e a vantagem da
coisas muito pessimistas, isso cria um filtro e sinaliza um tipo
internet é que podemos corrigir rapidamente, e tem de
de pessoa mais pessimista, que não é o perfil que buscamos.
ser ágil, sempre.

“A comunicação mais
relevante fica, e a não
relevante sai de moda.”

> Fernando Moulin
> Emerson Andrade

Sócio-Fundador e COO do
Peixe Urbano, empresa de
compras coletivas. Especialista na área comercial, ele
trabalhou na Microsoft, em
Seattle, como gerente de
produtos em vendas corporativas. Sua carreira inclui também passagens pela área de
internet marketing, dos sites
eBay Itália e Eli Lilly.
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Gerente-geral corporativo de
e-Business da Cyrela Brazil
Realty. Graduado em Engenharia Química pela UNICAMP,
com MBA executivo internacional na FIA-USP e cursos
de marketing em Cambridge
(Reino Unido), Insead (França,
Cingapura), Lingnan University
(China), Vanderbilt (EUA) e na
FGV-SP. Atua em marketing e
relacionamento com clientes
há mais de 10 anos.

> Marcel Buainain

Coordenador de marketing e
responsável pela estratégia
digital da Citroën, a montadora
com o maior número de pessoas conectadas nas redes
sociais. Graduado em Publicidade pela ESPM-SP. Trabalhou
no Bradesco Cartões / American Express como coordenador de projetos on-line.
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As empresas já têm algum case de sucesso na rede?
MARCEL – Certa vez, um cliente em potencial postou
uma reclamação, dizendo que não iria mais comprar um
C4 em determinada concessionária. Entramos em contato para saber o porquê de ele não querer mais fazer a
aquisição e conseguimos reverter a situação.
FERNANDO – Nós entramos para testar e começamos no
Facebook. Nossa primeira venda foi bem interessante. Entrou um cliente, ele era do Paraná e ia se mudar para o Recife, onde a esposa dele já estava trabalhando. Ele chegou
em nossa página e nós tínhamos acabado de dar um treinamento para os corretores, porque isso também tem de ser
pensado, pois é algo novo; o corretor não sabe como trabalhar com esse tipo de mídia. O cliente se interessou por um
apartamento e, orientado pelo corretor, pôde mandar pelo
iPhone a imagem do apartamento para sua mulher. São os
novos tempos, tudo interligado para fazer uma venda.

Qual a maior dificuldade das empresas nas redes sociais?
MARCUS - Tudo depende do objetivo de cada empresa. Ainda tem muitas pessoas que não estão interligando o marketing à rede social. Tem gente que possui o marketing tradicional e só coloca um garoto para
cuidar do Facebook e do Twitter da empresa. Não é
para ser assim, isso pode até estar mudando, mas o
processo é longo. A geração que cresceu na frente do
computador, quando tomar lugar nas grandes empresas, é que poderá mudar isso.
FERNANDO - Na verdade, todos dizem que estão integrados, mas a execução é diferente. Nem sempre o marketing está integrado às redes sociais. Na Cyrela, a comunicação tradicional está separada da digital. Não vejo
que será assim no futuro, mas por enquanto é.
FLÁVIO - É importante enxergar que a rede social é parte
de um todo, e não que faça parte de um processo isolado.

> César
> Marcus Andrade

Sócio-fundador do Guidu, guia
on-line em formato de rede
social, com conteúdo colaborativo. Formado em Administração de Empresas pela FGV,
Marcus, antes de criar o Guidu, atuou durante quatro anos
como executivo na Endeavor,
tornando-se especialista em
empreendedorismo.
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Palmieri

Diretor de RH, novos talentos
e setor financeiro, e sócio do
Grupo i9, em São Paulo (o
grupo tem outras filiais - i9Sul
e i9Rio), empresa de tecnologia da informação que utiliza
as redes sociais para buscar
novos colaboradores e prospectar clientes. Graduado em
Administração de Empresas
pela PUC-SP, com pós-graduação em gestão empresarial e
inovação tecnológica.

> Flávio

Pripas

Sócio-fundador do byMK,
rede social de moda que já
conta com mais de 600 mil
visitantes únicos por mês.
Graduado em Ciências da
Computação na PUC-SP e
com MBA em negócios para
executivos na EAESP FGV-SP.
Antes de fundar o byMK, ele
atuava como diretor de tecnologia do Banco de Investimento J.P.Morgan no Brasil.
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Para finalizar, vocês acham que as redes sociais são um
modismo temporário ou vieram para ficar?
FLORIAN - Com certeza, as redes sociais são uma transformação. Não sei se permanecerão da forma que é hoje, talvez um pouquinho diferente no futuro, mas vão continuar.
FLÁVIO - As pessoas estão se expressando pelas redes
sociais, elas viraram uma extensão do cotidiano. As redes sociais dão um poder ao indivíduo, e esse é um caminho sem volta.
MARCUS - A maneira como os indivíduos se comunicam
muda com o tempo. Mas as pessoas vão continuar se comunicando, pelas redes sociais ou de outras formas.
EMERSON - É muito difícil prever que tipo de plataforma vai existir em um, dois ou três anos. Minha percepção é que as redes que temos hoje permanecerão por um
bom tempo e outras novas hão de surgir, mas plataformas de comunicação desse tipo sempre farão parte de
nossa vida.
PEDRO - Penso que algumas redes sociais são moda.
O Facebook é uma moda que, eventualmente, pode
cair, como outras já caíram. Mas a forma de se comunicar socialmente pela internet vai continuar. Só não dá
para apostar em qual rede social estará em alta daqui
a alguns anos.
CÉSAR - Acho que vão continuar, mas com menos modismo. O Linkedin é uma rede social que acho boa, útil
e profissional. A comunicação mais relevante fica, e a
não relevante sai de moda.
MARCEL - Não ponho minha mão no fogo por nenhuma rede social específica. Quando o Twitter surgiu, por
exemplo, ninguém acreditava que ele iria pegar, e hoje
está na crista da onda. Eu acredito que esse tipo de comunicação, de algum modo, vai continuar.
FERNANDO - As redes sociais não são uma moda e
acredito que ninguém vai abrir mão do que elas proporcionam, dessa proximidade sem igual.

GOLFE
RESIDENCIAL
HÍPICA

ENCANTADOR
> Florian

> Pedro Tourinho

Diretor de criação e conteúdo da New Content Comunicação. Publicitário, especialista em Entretenimento e Mídia
pela Universidade da Califórnia (Ucla), ele já teve uma
agência de promoção em Salvador, responsável por ações
no mercado regional e pelo Carnaval da Bahia. Em seu
portfólio, reúne experiências nas áreas de merchandising,
eventos e publicidade para o setor de varejo. Foi diretor
de conteúdo e interatividade do programa Legendários, da
Rede Record, e oferece consultoria nas áreas de entretenimento, conteúdo e redes sociais.
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Otto

CEO do Groupon Brasil, empresa de ofertas diárias. Ele
nasceu em Bremen, Alemanha, e é graduado em medicina
e odontologia pela Universidade Albert-Ludwigs, em Freiburg, na Alemanha. Exerceu a medicina com apelo social,
nos departamentos de cirurgia buco-maxilar, em vários
países, entre eles o Brasil, com passagens por Salvador,
Curitiba e Belo Horizonte. Em suas experiências em hospitais na Alemanha, teve a oportunidade de participar de
um projeto da consultoria McKinsey, que despertou a ideia
de seguir para o mundo dos negócios. Antes de assumir o
Groupon Brasil, comandou a operação brasileira da McKinsey, no Rio de Janeiro, por dois anos.

quadras de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, trilhas, 16 praças e lagos.
Sistema inteligente: energização e cabeamento de dados subterrâneos, tratamento duplo de água.

ACESSO ROD. BANDEIRANTES - KM 72,5 / SAÍDA OUTLET PREMIUM
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA: 30 MIN. DE SÃO PAULO
Projeto e Realização
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Duailibi Essencial

Roberto Duailibi faz parte da história da publicidade brasileira.
Redator premiado, escritor admirado, professor e palestrante, ele
coleciona frases, moedas e pinturas e tem seu nome no letreiro de
uma das mais importantes agências brasileiras. O D da DPZ, ao
lado de Francesc Petit e José Zaragoza, ajudou a formar muitos
publicitários e continua apostando em tantos outros, acreditando
que, para escrever bem, é preciso reescrever sempre.
TEXTO: JANAINA PEREIRA I Fotos: BRUNO GABRIELI

É

impossível contar a história da
publicidade brasileira sem falar
da DPZ e de Roberto Duailibi. O
“D” da agência é um dos nomes
mais importantes da propaganda
brasileira, conhecido por suas
várias atividades: publicitário
premiado, escritor, professor e
um dos mais requisitados palestrantes do país. Duailibi
começou sua carreira em uma empresa – a Colgate Palmolive – e trabalhou como redator nas principais agências nacionais. Em 1968, associou-se a Francesc Petit
e José Zaragoza na formação da DPZ, uma das maiores
e mais premiadas agências publicitárias do país. Formado pela Escola de Propaganda de São Paulo, Duailibi é autor de diversos livros, entre eles Criatividade &
Marketing, com Harry Simonsen Jr., Cartas a um Jovem
Publicitário e a coleção de citações Phrase Book, que se
tornou uma das maiores e melhores fontes de inspiração
para os redatores publicitários – e para todos os que gostam de frases de efeito e querem exercer a criatividade.
Simpático, de fala tranquila e bem-humorado, Duailibi
conta nesta entrevista um pouco de sua trajetória, fala
do passado e do presente da publicidade e aposta no
futuro da profissão.

a propaganda de cigarros foi restrita, a Lei Cidade Limpa proibiu o uso de outdoors. Como o senhor avalia essas
transformações?
Eu acho que esses obstáculos na propaganda são culpa
da própria propaganda. É o que eu disse de deixar a propaganda por conta de si mesma. Um caso típico são os
outdoors na cidade de São Paulo. Todo mundo reclamava das molduras, que violavam a paisagem urbana e não
respeitavam a arquitetura. Acho que a Lei Cidade Limpa
melhorou muito o visual da cidade, porque, quando vamos a outra cidade que tem outdoor, percebemos quanto
é ruim. A publicidade precisa de regulamentação, tanto
em relação à forma quanto ao conteúdo.

O que o senhor acha da publicidade brasileira hoje? Como é
a nova geração de publicitários formados no país?
A publicidade brasileira está muito bem, é uma das melhores do mundo, e os profissionais brasileiros estão com
uma formação muito boa. Antigamente, tudo se baseava
na intuição; agora, os jovens profissionais têm uma excelente formação, temos ótimas escolas. A minha geração só
teve noção do que acontecia em outros países quando foi
publicada aqui a primeira edição da Advertising Age. Foi
então que passamos a saber quem fazia boa propaganda no
mundo. É preciso ter noção do que é uma boa publicidade,
porque, se deixada por sua conta, a publicidade tende ao
mau gosto, ao amadorismo, à mentira e ao exagero. Então,
fazer uma publicidade baseada na verdade, na originalidade e no bom gosto é produto de muita informação e muito
interesse, além de autoensino, porque uma vez que você sai
da escola tem de continuar se auto-ensinando.
No decorrer dos anos, a publicidade sofreu muitas mudanças. Surgiram novas mídias, como as redes sociais,
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E quais foram as maiores mudanças em relação ao consumidor brasileiro?
Quando eu comecei em publicidade, apenas 5% da população escovava os dentes. Não circulava dinheiro, as
pessoas não podiam comprar. A história da moeda acabou
influenciando no fato de ter ou não dinheiro para comprar.
Algumas grandes culturas foram feitas no escambo, na troca, porque não tinha dinheiro. Não se pagava salário e até
hoje existe trabalho escravo neste país. Isso é algo que a propaganda ajuda a combater também, porque proporciona ao
consumidor a oportunidade de conhecer as mercadorias que
ele quer, e, para ele ter isso, troca por trabalho.
Com o maior poder de consumo da classe C, o senhor acha que
a publicidade brasileira precisou se adaptar a um novo estilo?
Não. A classe C sempre foi o alvo da publicidade, porque
o Brasil, na verdade, é um
país classe C. A classe A é
minoria. A publicidade foi
trazendo as pessoas para
o século 19, século 20, e
hoje traz as pessoas para
o século 21. O celular, por
exemplo, é uma revolução
para o Brasil. No começo,
nós pagamos, aqui na DPZ,
por uma linha telefônica
10 mil dólares. Tínhamos
duas linhas telefônicas. E
hoje cada um de nós tem dois celulares, e as pessoas das
classes D e E estão conversando na rua com seus celulares.
Mas não podemos falar em ascensão, enquanto as pessoas
saem à rua e têm medo de serem assaltadas.

e você não precisa começar em agência. Eu já trabalhava
de certa forma em comunicação, porque paguei o ginásio
escrevendo histórias em quadrinhos para uma gráfica na
Vila Mariana, que distribuía os gibis de porta em porta.
Eu estava destinado a fazer o vestibular de medicina, mas
um dia vi no jornal que a Colgate Palmolive estava com
uma vaga, e a empresa ficava a uma quadra da minha casa.
Tenho a impressão de que eu consegui o emprego porque
morava perto. Enquanto trabalhava lá, fiz o vestibular para
a escola de propaganda, que estava em seu segundo ano. E
passei em segundo lugar. Na Colgate tinha uma redatora,
dona Silvia Jatobá, que me estimulava muito... Tive uma
série de circunstâncias favoráveis.
A DPZ é uma referência na publicidade nacional. Eu queria
que o senhor descrevesse o talento de cada um: seu, do Petit
e do Zaragoza, para entender, o que levou a agência a
ser tão importante no mercado publicitário.
Quando eu comecei em
publicidade, a noção que
se tinha era: o seu texto
deve vender o produto sozinho. O texto tem de ser
suficientemente completo
para vender o produto,
mesmo que o redator não
conte com um desenhista.
Os primeiros anúncios eram, de certa forma, isso. Depois, foi se criando a noção de espaço, a harmonia, o uso
da fotografia. Então, vivenciamos tudo isso. Para formar
a DPZ, fomos oriundos de grandes agências. Eu era chefe
de redação da Thompson, não existia o conceito de diretor de criação na época. O Petit e o Zaragoza vieram da
melhor escola de artes que existe, em Barcelona, onde
estudaram Picasso e Miró.

“A classe C sempre foi
o alvo da publicidade,
porque o Brasil, na
verdade, é um país classe
C. A classe A é minoria.”

O senhor começou sua carreira trabalhando em empresa,
na Colgate Palmolive. Para um criativo, ter trabalhado em
empresa ajuda a entender melhor o cliente?
Eu fiz a aula inaugural da ESPM neste ano e usei como
base um livro chamado Não Saia do Seu Emprego, que dá
exemplos de pessoas que tiveram importância enorme no
processo criativo mundial e tinham empregos modestos.
Newton, o cara da lei da gravidade, falsificava moedas.
Tchaikovsky era médico. Ele dizia que “a medicina é minha esposa e a literatura a minha amante”. Foi um grande autor sendo médico, e nunca abandonou a medicina.
Machado de Assis era funcionário público e Vinicius de
Moraes, diplomata. Então ter uma atividade é sempre bom
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Como grande escola da publicidade, a DPZ é formadora de
nomes importantes do mercado. Qual é sua reação quando
vê pessoas que passaram pela agência fazendo sucesso
em outros lugares, ganhando prêmios?
Fico muito satisfeito. E fico imaginando que os que estão
aqui atualmente serão o futuro da publicidade. A propaganda ainda é uma profissão atraente, você pode trabalhar nela antes de se formar. E com uma dupla de criação,
um atendimento e um mídia, você forma uma agência.

OPINIÃO
Qual foi a primeira vez em que esteve na
Rua Amauri? Faz uns 40 anos. Sou pioneiro
da região, do tempo em que os bondes passavam em frente à DPZ.
Diga-nos três razões para frequentar a rua.
Os restaurantes, os restaurantes e o comércio.
Conte-nos um fato inédito que tenha acontecido enquanto esteve lá ou algo curioso que sabe sobre a rua. Encontro muitos
amigos, na calçada inclusive. As hostess são
minhas amigas, chamo todo mundo pelo
nome. Na DPZ, levantamos o nome de todos os
maîtres e, no fim do ano, damos um presentinho para cada um. Uma vez eu estava em Londres, com minha esposa e meu neto, e encontrei, no elevador do hotel uma hostess de um
restaurante da Amauri. Foi engraçado, eu achei
que conhecia a pessoa e falei baixinho o nome
da moça... que imediatamente disse: “Roberto
Duailibi, meu cliente predileto!” Depois encontrei a esposa do meu primo na rua, e aí meu
neto falou: “Poxa, no elevador, na calçada, todo
mundo conhece você!” (risos)
Se pudesse transferir a Rua Amauri para outra cidade no mundo, qual seria e por quê?
Difícil, não vejo nada parecido no mundo com
a Rua Amauri, mas ela poderia se encaixar em
Buenos Aires e Milão.
Descreva a rua em uma única palavra.
Amizade.
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Pode ter o próprio negócio. Por isso, é uma profissão que
atrai tanto, e vai continuar assim.
Cada vez mais, a propaganda valoriza as imagens, deixando, muitas vezes, o texto de lado. Como redator, qual é sua
avaliação sobre isso?
Todo redator sabe que o texto tem de ser conciso. A gente sempre soube que escrever é reescrever, você escreve
e reescreve até chegar ao formato ideal. O grande ídolo
de qualquer redator é Graciliano Ramos que é o escritor
mais conciso da língua portuguesa. Você ser prolixo em
publicidade é um pecado mortal. É da quantidade que
sai a qualidade. Eu nunca escrevi um título que não fosse
resultado de pelo menos uns 30 títulos. Isso continua até
hoje, só que agora o pessoal tem muitas informações, e
um redator pode, perfeitamente, fazer um layout.

prêmio procura se glamourizar mais que outro. Existem prêmios que são mais reconhecidos que outros.
Mas eu já participei de muitos júris e sei que muitos
prêmios são uma tremenda negociação.

TERRAS
DE SÃO JOSÉ
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O senhor já escreveu vários livros, e um dos mais famosos
foi a coleção Phrase Book. Quando e como começou a
reunir as frases e citações? Ainda faz isso hoje?
Agora tem o Duailibi das Citações, são 12 mil frases, e foi
a informática que me permitiu fazer isso. Com um aplicativo é possível comprá-lo por 99 centavos. A busca da
frase é algo que cultivo muito. É uma filtragem, tem de ler
tudo, anotar tudo, quando aparece uma frase boa, nas entrevistas, no olho de matérias, tem de ir anotando, recortar
e guardar. O meu nome é o mais citado do Twitter porque
as pessoas reproduzem a
frase e dão crédito, mesmo
que a frase não seja minha.
A frase que bateu o recorde até hoje foi uma retuitada 40 mil vezes, que é: “A
desvantagem de ser pontual
é que não tem ninguém lá
para te elogiar”. (risos)

“Há um pouco de
caipirismo no Brasil,
pois precisamos ser
reconhecidos no
exterior para termos
sucesso aqui.”

De todas as campanhas publicitárias de que o senhor já
participou, qual é a inesquecível? E o que faz uma propaganda ser inesquecível?
Olha, existem tantas...
Aqui na DPZ, sempre queremos fazer campanhas
inesquecíveis: o Leão do
Imposto de Renda, o lançamento do Itaú como o segundo maior banco brasileiro, o Garoto Bombril... E a gente nunca sabe quando a
propaganda vai ser inesquecível. O Julio Ribeiro não
sabia que o “Não é nenhuma Brastemp” ia virar aquele
sucesso, por exemplo.

O Brasil sempre se destaca nas premiações de publicidade, porém, muitos profissionais consideram que hoje as
premiações estão banalizadas, e todo mundo pode ganhar um prêmio com mais facilidade do que no passado.
O que o senhor acha disso?
Há um pouco de caipirismo no Brasil, pois precisamos
ser reconhecidos no exterior para termos sucesso aqui.
Foi assim com a bossa nova, acontece com os atletas.
Para o publicitário, além das premiações que Cannes
dá, é uma viagem que são como férias inesquecíveis.
Você passa uma semana no sul da França, no verão,
convive com outros criadores, paquera, passeia, e
se exibe. O prêmio passou a ser um negócio, e cada
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E o senhor está nas redes
sociais?
Não estou no Twitter nem no
Facebook por uma razão muito curiosa. Na primeira vez em
que eu entrei, recebi dez currículos. Aí eu falei: “Eu não vou
conseguir porque todas as vezes vou ter de recusar e dizer a
mesma coisa para o jovem”. Eu valorizo muito minha privacidade, exatamente porque existe certa curiosidade e tenho
alguns segredos que é melhor não revelar (risos).
Mas eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal, fora da
propaganda (risos). O que o senhor gosta de fazer?
Eu sou compulsivamente um colecionador. Coleciono
moedas, faço isso há uns 30 anos. Coleciono figuras do
escultor Serafim Marçal, e também pintura, gosto de arte
moderna. E leio muito. Tenho uma boa biblioteca sobre o
Oriente Médio, estou tentando compreender a região.
Para concluirmos, como redator, o que é melhor: uma frase
de efeito ou um título de efeito?
Criado, assim, espontaneamente? Ah, eu te dou a frase
amanhã! (risos)

Residencial de alto padrão - Terrenos prontos de 2.300m²
20 Quadras de Tênis / Golf Academy / Privilégios de uso do Terras de São José Golfe Clube
Energia subterrânea / Fibra óptica / Tratamento duplo de água
ACESSO SAÍDA 78 ROD. CASTELLO BRANCO - SENTIDO ITU PELA ROD. DO AÇÚCAR - SAÍDA 16A - SP 79
A MENOS DE 1 HORA DE SÃO PAULO
Projeto e Realização

INFORMAÇÕES

(11) 2118-6310

www.terrasdesaojose2.com.br
CRECI 3209 – Matrícula 66185 – R.5 – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itu.
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CRESCIMENTO

ARTE & DESIGN

GALERIA

VERMELHO

Em três pequenas casas na Rua Minas Gerias, em
Higienópolis, restauradas pelos arquitetos Paulo
Mendes da Rocha e José Armênio de Brito Cruz, foi
criado um espaço para abrigar as novas apostas da
arte contemporânea: a Galeria Vermelho. Idealizada
por Eliana Finkelstein e Eduardo Brandão, a Vermelho reúne artistas novos e renomados e se tornou
referência quando o assunto é inovar.
Desde sua inauguração, em 2002, a Galeria Vermelho se posicionou como um ponto de criação e
divulgação de arte contemporânea no Brasil. Mais
do que um simples espaço expositivo, a Vermelho
aposta no que há de inovador na arte atual. À frente
da galeria estão Eliana Finkelstein e Eduardo Brandão, que desde os anos 1990 trabalham com arte.
A Vermelho foi inaugurada após um intenso processo de reconfiguração e restauro das três pequenas casas localizadas na vila de número 350 da Rua
Minas Gerias, em Higienópolis. O projeto de restauro, criado e desenvolvido pelos arquitetos Paulo
Mendes da Rocha e José Armênio de Brito Cruz, incorporou espaços expositivos à estrutura arquitetônica existente, e transformou o terreno que separa as
três casas da rua em uma grande praça aberta sobre
o fundo de 120 m² da fachada da galeria.
Em nove anos de existência, sobre a imensa tela
branca da fachada, já foram apresentados mais de
50 projetos que incluem pinturas, colagens, escavações, projeções e prospecções. Com isso, a galeria se
tornou uma alternativa à rigidez dos espaços comerciais dedicados à arte, incentivando novas ideias e
discursos desenvolvidos por artistas emergentes ou
já estabelecidos. Nomes como Gabriela Albergaria,
Jonathas de Andrade, Claudia Andujar, Rafael Assef, Dora Longo Bahia, Rodrigo Braga, Chiara Banfi,
Chelpa Ferro, Maurício Ianês, André Komatsu, João
Loureiro, Cinthia Marcelle, Daniel Senise, Ana Maria Tavares, Carla Zaccagnini e Marcelo Zocchio são
representados pela Galeria Vermelho.
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Com o sucesso, Eliana Finkelstein e Eduardo Brandão contam
que resolveram ampliar as diretrizes da galeria. Brandão teve a
ideia de ter um café dentro da Vermelho, para tornar o espaço
mais aconchegante aos frequentadores. Em 2005, ele foi apresentado ao chef Henrique Aranha Fogaça e, em março daquele
ano, o café foi inaugurado. O que começou como um café virou
o restaurante Sal, point descolado e disputado, localizado dentro
do pátio da galeria. É simples, super low-profile, de muito bom
gosto, com mesas ao ar livre e decoração de Paulo Mendes da
Rocha. Quem vai à Vermelho sabe que não pode dispensar uma
passada pelo Sal.
No mesmo ano de 2005, Eliana e Brandão criaram a mostra
anual de performance arte Verbo. Sem fins lucrativos, a mostra
tem como proposta promover discussões e apresentar trabalhos
de artistas e teóricos ligados à área da performance. A Verbo
ainda promove um ambiente de convivência que permite encontros e trocas de experiências entre público e artistas de diferentes procedências do Brasil e do mundo.
Em 2007, mais novidades: três novos espaços expositivos passaram a ser integrados ao prédio original. Novamente, Mendes
da Rocha e José Armênio de Brito Cruz foram convidados para
fazer o projeto. Somadas à área expositiva existente, também se
criou a sala 3, destinada à apresentação de obras de acervo,
além de um jardim externo destinado à apresentação de esculturas e instalações. Com a ampliação do espaço, foi criado
ainda o Tijuana, local destinado à apresentação e venda de livros
de artistas, múltiplos, vídeos, CDs, livros e catálogos publicados
acerca da obra de artistas representados pela Vermelho.
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Eliana Finkelstein

DESTAQUES

Nasceu em São Paulo, em 1966. Estudou Relações Públicas
na Fiam/Faam, em São Paulo. Nos anos de 1990 e 1991, ela
trabalhou no departamento de planejamento de marketing da
Agência Futura, em São Paulo. Entre 1991 e 1995, atuou no
estúdio de criação de Rafic Farah, na área de atendimento. Foi
também produtora em exposições de arte, como a Bienal dos 50
Anos. Como curadora, realizou a III Semana Fernando Furlanetto
de Fotografia, em São João da Boa Vista (SP), em 2000. Desde
2002, Eliana é diretora da Galeria Vermelho e sócia-fundadora da
Associação Brasileira de Arte Contemporânea (Abac).

Entre as exposições em destaque, neste ano, na Vermelho, está Introdução ao Terceiro Mundo, de Marilá Dardot. A mostra apresenta um pequeno museu dedicado a um mundo construído a partir de proposições da arte contemporânea. A ideia inicial surgiu
do conto Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, do escritor argentino Jorge Luis Borges. Na história, um artigo enciclopédico sobre um enigmático país chamado Uqbar é a primeira indicação sobre Orbis Tertius (Terceiro Mundo, em latim), uma gigantesca conspiração
de intelectuais para imaginar um mundo:Tlön.
A galeria também apostou na terceira exposição individual da fotógrafa e artista plástica portuguesa Manuela Marques, com
fotografias recentes que sugerem momentos de intimidade e introspecção desprovidos, entretanto, da presença humana.
E assim, sempre atentos ao que há de mais recente na arte, Eliana Finkelstein e Eduardo Brandão mantêm a Vermelho entre
as galerias mais visitadas de São Paulo.

CONSUMO
Eduardo Brandão dá dicas para você
escolher bem quando for comprar
uma obra de arte para a sua casa.

Eduardo Brandão

Cursou fotografia no Brooks Institute of Photography, em Santa
Barbara, na Califórnia (EUA). De 1991 a 2004, ele trabalhou
como editor de fotografia e arte de revistas da Folha de
S.Paulo. Foi professor de fotografia no curso de Artes Plásticas
da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), de 1995 a
2007. Atua como curador independente e é sócio-proprietário
da Galeria Vermelho desde 2002. Foi curador de, entre outras
mostras, Iconógrafos (1991), no MAM (Museu de Arte Moderna
de São Paulo); Horizonte Reflexivo (1998), no Centro Cultural
Light, em São Paulo; Sob Medida (1999), no Espaço Porto
Seguro de Fotografia; e Imagética (2003), no MUMA (Museu
Metropolitana de Arte de Curitiba).
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É importante observar o
CURRÍCULO do ARTISTA
- Saber o CONTEXTO social
da obra;
- Conhecer a INSERÇÃO
do artista no mercado NACIONAL
e ESTRANGEIRO;
- Obter INFORMAÇÕES sobre
o artista em INSTITUIÇÕES
nacionais e estrangeiras;
- Procurar o VALOR da OBRA
no MERCADO.
Galeria Vermelho

Rua Minas Gerais, 350 - Higienópolis
São Paulo – SP
Tels.: (11) 3138-1520 / 1527
www.galeriavermelho.com.br
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Desde então, ele criou prédios importantes em São Paulo,
participou de concursos em vários países.
Entre os trabalhos mais importantes de Loeb, estão o Centro de Cultura Judaica, que ele projetou em homenagem
aos avós judeus, de origem russa; a fábrica de cosméticos
Natura; e a recuperação do Edifício São Vito. Segundo ele,
cada obra tem um lugar especial na memória. Por qualquer
lugar que Loeb passe, ele observa, aprecia, reprojeta, inventa, imagina e sonha. “O monumento genial da arquitetura é
aquele que integra a natureza, a vida urbana e a rural numa
celebração da vida e no estímulo à criatividade e conforto
pessoal e comunitário”, diz.

ARQUITETURA E DECORAÇÃO

LUZ, LÁPIS E AÇÃO

Arquitetos
desde o
berço
O sonhador Roberto Loeb e a modernista
Fernanda Marques falam de carreira, sonhos,
anseios e desvendam o universo da criação

S

e um arquiteto nasce arquiteto, não existe prova, mas que os
bons profissionais demonstram
desde cedo o olhar crítico, a criatividade e o gosto pelas formas e
contornos das coisas, isso é certo. Pelo menos dois dos grandes
nomes da arquitetura já tinham
o desenho, a montagem e o desejo de inventar
como características quando crianças. O sonhador
Roberto Loeb mostrou sua paixão pela criação ainda pequeno. “Como toda criança, brincar é a forma
divertida de sonhar e aprender (...). Brincar com
bloquinhos de madeira era um dos melhores jeitos
de inventar e sonhar”, lembra ele. A moderna ar-

quiteta Fernanda
Marques também
descobriu cedo o
gosto que levaria
por longos anos da
sua vida: desenhar.
Na adolescência, Roberto sonhou em seguir diversas profissões. “Quando eu descobri o que a
arquitetura representava e possibilitava, achei
que tinha encontrado um caminho que batia
com meus sonhos e fantasias”, explica. O sonho
deu certo e levou o sobrenome Loeb para além
das fronteiras. Roberto se formou em arquitetura pela Universidade Mackenzie, em 1965.
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De desenhar ela sempre gostou, seu estilo é moderno e contemporâneo, e um item que não pode faltar no ambiente
é a luz. Fernanda Marques formou-se em arquitetura pela Universidade Mackenzie, em 1988.
Em menos de dez anos, mais precisamente
em 1995, a arquiteta já estava com o próprio escritório. Passou alguma outra profissão pela cabeça de Fernanda? A resposta
enfática da arquiteta é direta: “Não”.
Fernanda é de formação modernista, e
os trabalhos que faz são caracterizados
pela contemporaneidade e tecnologia.
“Tudo que é novo me atrai”, diz. Segundo
ela, a tecnologia aplicada à vida é fundamental no processo de criação, e estar conectada, para a arquiteta, é algo decisivo. Fernanda
explica que às vezes a modernidade pode ser um
prolongamento do estilo mais retro, e uma obra não precisa seguir à risca apenas um dos dois. “Em determinados momentos, uma casa pode ter algumas características, em outros,
tudo pode mudar”, explica a criadora.
Em pouco mais de 20 anos de trabalho, Fernanda conseguiu
uma coleção de troféus de dar inveja. Em 2002, ela ganhou o
Prêmio Espaço D 2002, na categoria residencial, com a Casa
Polônia; na categoria comercial, com o restaurante Hanadoki;
e na categoria mostras, na Mostra Casa Cor. Apesar de toda a
experiência, a arquiteta se considera em constante evolução.
“A possibilidade de interferir na vida das pessoas, de torná-la
melhor dependendo dos projetos”, foi e é a razão que inspira
Fernanda na criação das obras. Em geral, ela gosta de ambientes claros, porque eles refletem a luz, elemento essencial
para a criação da arquiteta.
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DICAS PARA DECORAR
No quesito finalização do projeto, Loeb e Fernanda concordam em que cada objeto, móvel, quadro,
enfeite ou ornamento deve ser escolhido com cuidado. Fernanda afirma que os elementos de decoração podem ser encontrados em uma loja famosa
de design ou na banca de uma esquina qualquer.
“O que importa é se identificar com os objetos”, explica a arquiteta.
O conselho de Loeb segue a mesma linha e ressalta a importância de seguir os desejos. “É preciso
saber ouvir o coração”, diz. Para cada cliente é indicado um tipo de decoração, seja ela frágil ou sólida, que atenda aos anseios do morador. “Depende
de cada circunstância, não existe apenas um lugar
certo para comprar os objetos”, explica ele.
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TENDÊNCIAS DO MUNDO ARQUITETÔNICO
“Minha dica de acabamento é investir em texturas, pois uma mesma cor pode assumir diversas configurações a partir de sua densidade e
aplicação”, sugere Fernanda. Para a arquiteta, a
tendência em decoração e arquitetura é a combinação de “ambientes integrados, simultaneidade
de funções e presença forte da tecnologia”.
De acordo com Roberto Loeb, metal, vidro,
concreto, tijolos, madeira, cores, texturas e vegetação estão na lista dos elementos que podem ser usados com sabedoria nos projetos.
“É preciso inovar com prazer e responsabilidade.” Loeb afirma que não existem ambientes perfeitos, mas que os próximos à perfeição
englobam acolhimento e conforto das pessoas
em quaisquer circunstâncias.
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ACERTE NA TEMPERATURA

Os grandes sommeliers concordam que um bom vinho requer cuidados especiais, para que seu
aroma e sabor não sejam alterados, e que a temperatura certa faz toda a diferença na bebida. Para
contribuir com agradáveis experiências, o designer Jakob Wagner criou e a marca Menu lançou
esse excepcional termômetro de vinho que apenas tem de ser colocado como um cinto em volta
da garrafa e, dentro de alguns instantes, é possível identificar, por meio de exposição digital, a
temperatura na qual bebida se encontra.Scandinavia Designs, R$ 189, SAC (11) 3081-5158

UM POR TODOS
A dinamarquesa Bang & Olufsen,
marca conhecida mundialmente
por uma gama incrível e exclusiva de produtos de áudio, vídeo e
multimídia, lança o Beo 5, controle
remoto multifuncional para quem
possui em casa sistemas de automação diferenciados. Em um
único aparelho, é possível operacionalizar uma série de produtos
eletrônicos, desde que compatíveis
com a marca, como abrir ou fechar persianas, controlar a iluminação, aumentar ou diminuir o
volume da TV, do som etc. O Beo 5 não inclui nenhuma função predeterminada e adapta-se praticamente à configuração
de qualquer produto do usuário. Bang & Olufsen, R$ 2.465,
SAC (11) 3082-8277

ENTRE NA ROTA
A fabricante TomTom desenvolveu o TomTom Car Kit
for iPod Touch, acessório que, acoplado ao aparelho da
Apple, permite ao usuário ter acesso ao uso de GPS.
Com o iPod Touch é possível ouvir música, acessar e-mails, acompanhar as notícias na internet etc., porém,
tal aparelho não possui GPS integrado. Com a invenção
da TomTom, o iPod passa então a ser um equipamento
de navegação móvel, podendo ser fixado ao para-brisa
ou ao tablier, e, enquanto conduz, o
aparelho mantém-se carregado sem
deixar o usuário à
deriva. Fnac, a
partir de R$ 449,
SAC 4003-9595

CONCEITO HIGH TECH
Com portas side-by-side e todo de aço inox, o poderoso VCSB548D, da Linha Professional, da marca Viking, vai mudar seu conceito sobre refrigerador. O mimo para
sua casa é equipado com no-frost, sistema de ventilação multicanal, que remove
automaticamente odores e excesso de umidade, evitando acúmulo de condensação
e mofo, e possui dispenser para água e gelo. Seu interior é de alumínio e completamente branco. As gavetas têm controles de temperatura separados e ajustáveis para
manter a temperatura de acordo com cada tipo de alimento. Contém compartimentos ajustáveis de umidade, cinco prateleiras antigotejamento feitas de vidro temperado e quatro prateleiras de metal e vidro, sendo duas para alimentos matinais e
quatro prateleiras de porta para garrafas. Viking, R$ 45.000, SAC (11) 3064-0011

TEXTO: WALQUIRIA BOTARO I FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SOHO E TRIBECA

Esses dois antigos bairros industriais
possuem arquitetura histórica. No Soho,
os prédios são de ferro fundido – mais
de 50 deles, em cinco quarteirões de
ruas de pedra –, e aqui estão reunidas
algumas das lojas mais charmosas de
Nova York, pela decoração e pela proposta dos produtos que aqui podem ser
encontrados, do moderno ao vintage. Já
o Tribeca, atualmente, é um dos locais
da moda, com galerias, variedades de
restaurantes e o Tribeca Film Festival.

Conexão Amauri

NOVA YORK
“These streets will make you feel brand new, big lights will inspire you…”
Assim diz a letra da música Empire State of Mind, interpretada pelos cantores
pop Jay-Z e Alicia Keys, que descreve exatamente o que Nova York, ou, como
carinhosamente é conhecida, Big Apple, nos faz sentir. Além de reunir uma
extraordinária variedade de museus e galerias, o que não faltam são atrações
na ilha de Manhattan e também nos agradáveis bairros nos arredores, sem
mencionar os cenários de filmes que encontramos por várias partes espalhadas
pela cidade. Entre as regiões mais populares de Nova York estão o Greenwich
Village, reduto da boemia nova-iorquina que hoje abriga bares, cafés e
lugares históricos; e também o charmoso Tribeca, região com galerias, cafés e
restaurantes, muito frequentada por astros e que realiza um dos eventos mais
movimentados da cidade, o Tribeca Film Festival, que ocorre anualmente no
mês de maio. Ainda merecem sua visita: Nolita, Soho, Upper East Side, Upper
West Side e Chelsea. Agora, chegada a estação do outono, não há muitos turistas
na cidade e o clima é bem agradável, tanto que existe até filme para registrar o
charme dessa estação. Os dias ficam mais azuis, as folhas do Central Park têm
nuances de dourado, amarelado e alaranjado, e Manhattan fica mais bucólica,
com uma paisagem incrível e uma paleta de cores vibrantes.

TEXTO: WALQUIRIA BOTARO I FOTOS: Reprodução

GREENWICH VILLAGE

Considerada um pequeno bairro em
Manhattan, essa vila já foi o point de
artistas e autores, hoje é a queridinha
do público GLSBT. Entre as principais
atrações, estão 751/2 Bedford Street,
a casa mais estreita de Nova York, com
apenas 2,9 m de largura, erguida em
1893; o Meat Packing District, situado
numa área ao sul da 14th Street, que
conta com bares e hotéis-butique descoladíssimos; o Patchin Place, miniquarteirão de casinhas erguidas em meados
do século 19, cercado por lindas árvores; entre outras dezenas de locais.

THEATER DISTRICT

Caótica e vibrante. Assim é a área que
abriga a Time Square, os teatros e os
musicais mais badalados do mundo.
Visite o Carnegie Hall, local tombado
em 1964, a primeira grande sala de
concertos de Nova York; o Rockefeller
Center, com projeto art déco, que abriga: obras de 30 artistas por saguões,
fachadas e jardins; o teatro Radio City
Music Hall, onde são apresentados shows na Páscoa e no Natal; os estúdios da
NBC; e ainda o Top of Rock, observatório que oferece vista de 360 graus de
Manhattan.

KIMBERLY HOTEL

A elegância europeia no coração da
cosmopolita Manhattan, assim é o Kimberly Hotel, localizado no lado leste da
cidade de Nova York, próximo à Quinta Avenida, ao Rockefeller Center e ao
Chrysler Building. As acomodações são
espaçosas, possui instalações de fitness, serve refeições gourmet e ainda
oferece aos hóspedes passeios gratuitos de iate pelo rio.

STAY HOTEL

Acolhedor e moderno, esse hotel está
situado na Times Square, a poucos passos dos teatros da Broadway, do Central
Park, do Rockefeller Center e da Quinta
Avenida. Os quartos são decorados com
trabalhos de designers nova-iorquinos e
amenities de luxo.
157 W 47th St. / + (212) 768-3700
www.stayhotelny.com

DREAM HOTEL

Hotel de luxo haute couture com luxuoso lobby e bar subterrâneo. O Dream
possui quartos modernos e todos são
equipados com o que há de mais high
tech, como iPod e TV de plasma de
grandes dimensões. Dispõe de três restaurantes no local e de um salão no último piso com vista para a Times Square.
210 W 55th St. / + (212) 247-2000
www.dreamny.com

Theater District

145 E 50th St. / + (212) 755-0400
www.kimberlyhotel.com

Kimberly Hotel

Kimberly Hotel
Dream Hotel

63 th Street

TOP 15 - PASSEIOS OBRIGATÓRIOS
1 Comprar a Time Out para ver a programação da cidade.
2 Planetário do Museu de História Natural.
3 Andar a pé ou de bicicleta no Central Park e parar para ler,
dormir, curtir os cenários usados em muitos filmes e tomar um
solzinho no Sheep Meadow.
4 Apreciar no MoMa (Museu de Arte Moderna) as maiores vistas
panorâmicas sobre arte moderna. São 150 mil pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e peças de design.
5 Na região de Upper East Side, visite o , criado em 1870 por artistas e filantropos, um dos museus mais importantes do mundo.
Abriga coleções de todos os continentes.
6 Comer o gigante sanduíche de pastrame e saborear o enorme
cheesecake de morangos do Carnegie Deli (854 7th Av. com
a 55th St.).
7 O Museu Guggenheim é, por si só, uma obra de arte. Abriga
acervos de arte moderna e contemporânea do mundo, e sua rampa espiral faz com que os visitantes passem por obras relevantes
dos principais artistas dos séculos, 19, 20 e 21.
8 Saborear os gigantescos polpetones com pasta no Carmine’s
(220 W 44th St.).
9 Atravessar a ponte do Brooklyn, a pé ou de bicicleta, um pouco antes do entardecer. Ao chegar do outro lado, sente-se às
margens do rio East e saboreie um dos sorvetes da Brooklyn Ice
Cream Factory, e deleite-se com a paisagem de tirar o fôlego de
Manhattan se iluminando.
10 Caminhar por Little Italy e se perder em Chinatown.
11 Tomar um cosmopolitan em qualquer bar de Nova York. Viva
Sex and the City!
12 Apreciar um café da manhã no Tom’s Restaurant, clássico bar
dos amigos inseparáveis da série Seinfeld (116th St.).
13 Ir à Parson School of Design, onde é filmado o reality show
Project Runaway.
14 Visitar a Grand Central Terminal, estação construída em 1913,
que se tornou portão de entrada e símbolo de Nova York, além de
ter a fachada usada como pano de fundo em uma das cenas do
longa I Am Legend (2007), com o ator Will Smith.
15 Subir no topo do Empire State Building, o famoso prédio escalado por King Kong, para apreciar a vista de Manhattan. Mais de
200 estacas de aço e concreto sustentam o edifício de 365 mil
toneladas e 86 andares.

64 th Street

BUDDAKAN

Localizado em pleno Meat Packing District, o Buddakan
é um restaurante que vale a visita pela decoração, pelo
serviço, pelo ambiente e, sem dúvida alguma, pelos pratos que são servidos. A culinária é chinesa, porém, tudo
preparado ao estilo francês. Alguns dos carros-chefes
da casa: general tso’s dumpling, trouxinhas de carne de
frango moída, temperadas com alho e gengibre; boneless spare ribs, costelinhas de porco desossadas e
marinadas em molho agridoce, servidas com mostarda
chinesa. Entre as sobremesas, não resista ao chocolate
mille-feuille, fina fatia de bolo de chocolate meio amargo,
coberta com bananas flambadas e um delicado creme
de baunilha, que traz sobre a cobertura fino retângulo de
chocolate, acompanhado de mousse - também de chocolate -, polvilhado com cacau em pó. Mas essa dessert
não para por aqui! No prato ainda vem um sorvete apimentado de chocolate, com um adocicado creme de
abacate. Certeza de uma noite memorável!
75 9th Av. / + (212) 989-6699
www.buddakannyc.com

BALTHAZAR

Entre a Broadway e a Crosby St., localizado na charmosa
região do Soho, está o Balthazar, considerado um dos
restaurantes mais animados de Nova York. A casa oferece cardápio francês, preparado pelos chefs Riad Nasr
e Lee Hanson, uma extensa carta de vinhos, bar com
frutos do mar frescos, pães e bolos da padaria que leva o
mesmo nome do restaurante. Com design excepcional,
o Balthazar é sempre muito movimentado e, se não tiver
paciência em aguardar em torno de 40 minutos por uma
mesa, faça reserva antes. Pela manhã, também é servido
café da manhã com waffles, brioches, crepes, ovos mexidos, bagel tostado, entre outras gostosuras.

Nova York
por Helinho Calfat

STUMPTOWN COFFEE
ROASTERS

Baristas descolados, ambiente cool e
gente bonita fazem parte do Stumptown
Coffee Roasters. Se estiver procurando
um lugar para degustar cafés diferenciados, sua próxima parada será aqui. A cada
xícara tem-se uma experiência inusitada
pela diversidade de blends que aqui são
preparados. Há cafés da América Latina,
África, Indonésia, orgânicos, entre outros.
Para acompanhar, bangles, muffins, bolos
de chocolate e petit fours.
18 W 29th St.
www.stumptowncoffee.com/locations/nyc-ace

Com atmosfera casual e sexy, estar no restaurante Spicy
Market é como ser transportado para o Sudeste Asiático.
A casa possui mobiliário de estilo colonial, decorada com
peças de época orientais, porcelana chinesa e jardim tailandês, e a paleta de cores que se vê por aqui é indescritível. Os pratos do Spicy Market instigam os paladares:
cortes de frango com manga e hortelã, camarão com
relish de pepino, carne de porco com alho e gergelim,
entre outras especialidades. O modo de servir é bem
ao estilo familiar, os pratos são colocados no centro da
mesa, de maneira que todos possam compartilhar.
430 W 13th St. / + (212) 675-2322
www.spicemarketnewyork.com

230 Fifth Av. / + (212) 725-430
www.230-fifth.com

SPICY MARKET

deiros redutos para quem gosta de
moda. Existem casas muito famosas como a Barneys e a Saks, cada
uma com um estilo próprio. Dica
preciosa: não deixe de ir ao serviço
ao cliente das lojas de departamentos, a maioria tem “cupons” para
estrangeiros que dão desconto de
mais ou menos 10%, basta mostrar
o passaporte. Vale a pena! De qualquer modo, e em qualquer época,
você vai amar passear pela cidade
mais cosmopolita do mundo!

PEÇAS SUGERIDAS
Broadway
>Mamma Mia @ Winter Garden Theatre:
Imperdível! Eu assisti e amei!
>Mary Poppins @ New Amsterdam Theatre .
>Wicked @ Gershwin Theatre: Dizem que é o
máximo, eu não vi.
>Billy Elliot @ Imperial Theatre.

Off Broadway:
>Blue Man Group: Há mil anos em cartaz,
mas é legal.
>Fuerza Bruta: Dos mesmos criadores do antigo De La Guarda. Já veio ao Brasil, bacana!

230 FIFTH

Um dos mais badalados locais de Nova
York e com vista estonteante de Manhattan é conhecido por 230 Fifth, ou, pelos
habituês, como Rooftop. O bar e danceteria são procurados por quem gosta de
avançar as noites nova-iorquinas, já que
na Big Apple, por mais que se ouça o contrário, muitos estabelecimentos fecham
cedo. O Penthouse, ambiente meio lounge,
meio balada, tem decoração modernista
dos anos 1940, com sofás de veludo e
mesas feitas por artesãos, como Vladimir
Kagan, Rennee Drouet, Willy Rizzo, Carlo
Mollino e Petra Blaisse. Já a cobertura do
edifício abriga bar ao ar livre, com grandes
bancos de madeira e pequenas mesas
para apoiar bebidas e petiscos. Para não
enfrentar filas quilométricas, programe-se
para chegar bem antes do fim de noite.

80 Spring St. / + (212) 965-1414
www.balthazarny.com

Nova York junta tudo aquilo que
uma grande metrópole tem, com o
requinte da Big Apple americana,
que só ela proporciona. Considerada a capital do mundo, a cidade
vive o tempo inteiro em ritmo acelerado, o que a torna muito mais
especial. Restaurantes e cafés nova-iorquinos são os grandes atrativos, comidas para todos os gostos,
estilos e “quereres”. Um passeio
no meio da tarde no Central Park
é uma boa pedida para relaxar um
pouco do movimento frenético da
cidade e, na saída, aproveitar para
conhecer o Columbus Circle – um
complexo de prédio comercial, lojas, restaurantes e opera house.
Lá dentro tem a Bou chon Bakery
que, para um lanchinho fora de
hora, é ótimo. Se for a primeira vez
em que visita Nova York, é claro
que você não pode deixar de assistir
aos grandes musicais da Broadway
nem de ir ao MoMA (Museu de
Arte Moderna de NY). As grandes
lojas de departamento são verda-

230 Fifth

Stumptown

Spice Market
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BEAUTY VIP

Tingidos e Saudáveis
Cuidados simples fazem a diferença para manter a cor e a vitalidade dos
cabelos com coloração. Aqui, as dicas do que fazer para evitar fios opacos,
ressecados e sem vida.

C

uidar dos cabelos já faz parte da
rotina diária, mas quem é adepto
da coloração, mesmo que sejam pequenas mechas, precisa ter cuidado
redobrado com os fios para evitar o
ressecamento e o desgaste da cor. O
primeiro passo para garantir um visual natural e saudável é usar produtos adequados (xampu, condicionador e máscara de hidratação) para cabelos tingidos. “Esses produtos possuem
propriedades específicas para tratar cabelos com química,
por isso apresentam resultados muito melhores do que os
produtos normais. Eles deixarão os fios sedosos, já que os
produtos formam uma película que envolve e protege o cabelo”, esclarece o cabeleireiro Wanderley Nunes.
Os cuidados com os cabelos tingidos já começam no dia em
que se fez a coloração. Após o processo químico, os fios merecem uma atenção especial. Antes de sair do salão, aposte em
uma hidratação com ampola. “Além de hidratar os fios, ajuda
a fixar o pigmento da cor”, explica Nilton Tamba, cabeleireiro
do Tamba Salão Boutique. Outro momento que não deve passar
em branco é a lavagem. Depois da coloração, é comum sentir
o cabelo mais duro durante esse processo e, por isso, é muito
importante usar condicionador no comprimento e na ponta para
deixar os fios macios e também facilitar o penteado.

A coloração tem tendência a desbotar com o tempo e pode
ficar amarelada ou avermelhada. Para evitar que isso aconteça, é preciso pegar firme na hidratação. “O ideal é que quem
tem cabelo tingido vá ao salão uma vez por mês para fazer
uma hidratação intensa. Para manter o brilho e a maciez,
eu recomendo uma hidratação semanal em casa, deixando
o produto agir de 15 a 20 minutos nos cabelos, com uma
touca de banho normal. A touca nunca deve ser térmica,
pois todo tipo de calor resseca os fios. Um cabelo danificado
tem a película aberta, e o calor dilata ainda mais as cutículas, piorando o aspecto de desidratado. O próprio calor
do corpo é suficiente para otimizar o efeito do produto”, diz
Wanderley. “A hidratação feita em casa dispensa o uso de
condicionador”, completa Tamba. Para evitar o aparecimento de pontas duplas, principalmente em fios encaracolados
ou ondulados, que têm maior tendência ao ressecamento,
recomenda-se fazer selagem a cada 45 dias. “Outra dica
para quem tem cabelo com tintura é secar bem e, quando
estiver quase seco, dar uma leve modelada nas pontas com
escova grossa para estimular o brilho”, acrescenta.
Além da hidratação, é preciso ficar atento à manutenção
da cor. O retoque deve ser feito de 30 a 45 dias. “Para as
mulheres, o ideal é retocar a raiz e dar um leve banho nas
pontas. Outra opção é utilizar, a cada 15 dias, tonalizante
incolor, uma novidade do mercado”, indica Tamba.

TEXTO: Marina Telecki I FOTOS: DIVULGAçÃO

Como qualquer cabelo tingido, o grisalho que recebeu tinta também pede hidratação e deve receber os
mesmos cuidados. No caso da coloração, os experts
dão as dicas para deixar os fios brancos com aspecto
bem natural e camuflar qualquer indicativo de pintura. “Se a mulher não quer tingir todo o cabelo, o ideal
é que se pinte cada fio branco, um a um, com henna
ou tonalizante, que não levam amônia na composição”, indica Wanderley. “Para os homens, a indicação
é fazer um reflexo invertido, que revela a cor natural
dos fios. Esse procedimento não deixa o cabelo avermelhado, rejuvenesce a aparência e ninguém nota o
cabelo pintado”, completa Tamba.

Para Elas
Kiehls

Shampoo Sunflower Color Preserving R$ 59,90
Condicionador Sunflower Color Preserving R$ 69,90
Máscara Reparadora Sunflower Color Preserving Deep
Recovery Pak R$ 119,90

Para Eles
Kerastase

Shampoo Kerastase Reflection Bain Chroma Riche R$ 95,90
Máscara Kerastase Reflection Chroma Riche R$ 164,90
Fluído Kerastase Reflection Chroma R$ 129,90
Ampola Kerastase Pixelist R$ 46,90

Redken

Shampoo Color Extend R$ 209,90
Condicionador Color Extend R$ 152,90

Revlon Professional

Color Sublime Shampoo R$ 54
Color Sublime Treatment R$ 96

Schwarzkopf
Paul Mitchell
Shampoo Color Care R$ 74,90
Condicionador Color Care R$ 116,90

Shampoo Bonacure Color Save R$ 86,90
Condicionador Bonacure Color Save R$ 75
Máscara Bonacure Color Save R$ 175
Sérum Bonacure Color Save R$ 99
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Reinaldo Lourenço fez.

FASHION ST.

ÚLTIMA CHANCE

Inconsciente
Coletivo
O frio nem bem chegou e já estamos de olho nas altas temperaturas da próxima estação. Por isso,
cruzamos tendências desfiladas nas últimas semanas de moda nacionais e na Resort Collection
internacional. Veja algumas das marcas que fizeram as mesmas apostas para o verão 2012.

Sim, adiantamos aqui tudo o que você
certamente vai querer usar na estação
mais quente do ano. Mas, para este inverno, como anda sua lista de must-haves?
Você já garantiu tudo o que precisa para
não deixar a estação passar em branco?
Papel e caneta na mão para anotar tudo
que ainda dá tempo de comprar para terminar a estação em grande estilo.
City Parka Neste inverno, as parkas ganharam versões de luxo e garantiram seu
lugar em looks para a noite. Huis Clos fez.
Total White Adiante já uma das principais tendências do verão. Afinal, nada mais
elegante que uma produção inteira branca
em dias frios. Reinaldo Lourenço fez.
Urban Sporty O visual esportivo na cidade tem como maior aliado o neoprene.
Vá ao encontro dos casacos e trench-coats feitos com o material. Ghetz fez.

Ghetz fez.

Huis Clos fez.
Print tropical Pedro
Lourenço e Adriana
Degreas.

Mix de estampas Stella McCartney e Coven.

Esporte chic Michael Kors e New Order.

ÍNDIGO BLUE

Está chegando a hora de tirar sua
jaqueta jeans do armário. Substituta
perfeita da jaqueta de couro, usada
agora no inverno, ela promete desfilar ao lado de vestidinhos fluidos –
longos e curtos –, shorts de alfaiataria e camisas de seda com cores
acesas. Lá fora, Emma Roberts já
aderiu ao modelo de lavagem clara,
e você qual vai escolher?

PEQUENA GRANDE GAROTA

Ela já foi capa da versão infantil da Vogue
Paris, tem um book de fazer inveja a muita
top, escreve poemas e diz escolher as próprias roupas. Estamos falando de Thylane
Léna-Rose Blondeau, modelo de francesa
apenas 10 anos. Levando em consideração
o currículo de Thylane, a idade choca, mas
quem já trabalhou com ela garante que isso
não passa de um mero detalhe. Deixando a
polêmica de lado, o que resta é se inspirar
nos looks da pequena para as pequenas.

Branco total Calvin Klein Collection e Cori.

TEXTO: Carolina Lima I FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A VEZ DELES
Depois de 15 anos criando luxuosos pares
de sapatos com saltos altíssimos, Tamara
Mellon, a mulher por trás da Jimmy Choo,
resolveu que era hora de agradar também ao
público masculino. A designer não rotula o
“Homem Jimmy Choo”. Prova disso é a variedade de modelos entre clássicos sapatos,
sneakers e botas cheias de personalidade.
Tudo confeccionado na Itália e com seu já famoso e adorado design britânico. Os modelos
custam de 400 a 800 euros e ainda só estão
disponíveis nas lojas do Hemisfério Norte.

PINGUE-PONGUE FASHION

Há quatro anos ela é responsável pelas produções de babar
das capas e dos ensaios da revista Joyce Pascowitch. Carioca,
Manoela Fiães, mora em São Paulo há sete anos e depois de
tanto tempo já se sente paulista. O sotaque às vezes entrega,
ainda mais se ela tiver acabado de chegar de um fim de semana na cidade natal, onde a família ainda mora. Quando a coordenadora de moda não está em foto, é facilmente encontrada
na Mercearia São Roque, lugar onde almoça todos os dias.
“O restaurante é praticamente refeitório da Editora Glamurama. É na rua de trás. O ambiente é superagradável, e a comida
tem cara de caseira. O filé caipira é meu favorito!”.

70 th Street

MAXI PUNTA

O cassino e a suíte presidencial do charmoso Hotel Conrad,
e os cenários naturais de Punta del Leste, servem de palco
para o couro e o chamois, que migram para o verão

Blusa MoB
Jaqueta Vermelha Fillity
Saia Iodice
Sandália Schutz

Vestido Acervo
Clutch Diane Von Furstenberg
Sandália Schtuz

Camisa Acervo
Saia Bob Store
Peep toe MoB

Vestido Bob Store
Colete Fernanda Kujawski
Peep toe MoB

Blusa Fillity
Calça Cris Barros
sandália Schutz
Bolsa Acervo

Blusa Acervo
Poncho Fillity
Calça Fernanda Kujawski
Sandália Colcci

Sobretudo Gant
Sandália Schutz

Blusa Left
Colete Bob Store
Calça Brooksfield
Sandália Colcci
Fotos: Thiago Mancini
Assistente: Roxo Sanchez
Produção de moda:
Laís Melo, Chris Ricci
e Ana Paula Murat
Modelo: Rárika Acler

METRÓPOLE

Retrô

ELE:
Camisa Ricardo Almeida
Blazer Seven
ELA:
Camisa e saia Fernanda Kujawsky
Óculos wayfarer ray-ban
Jóias Lissbela

Nessa temporada,
os anos 70 ganham
sofisticação entre
os cosmopolitas
com a companhia
de camisas de seda
e tecidos fluidos

ELE:
Camisa e tênis Mandi
Jeans Seven
ELA:
Vestido Jo De Mer
Pulseira Su & Do
Cinto Fillity
Sandálias Corello

Camisa Ricardo Almeida
Jeans Mandi

85 th Street

Blazer Seven
Camisa Ricardo Almeida
Jeans e tênis Mandi

ELA:
Camisa, saia e bolsa Talie
Brincos Su & Do
Anel Lissbela
Óculos Burberry
Cinto Mandi
Sandálias Corello
ELE:
Camisa e calça Ricardo Almeida
Cinto Mandi

ELA:
Camisa e calça Bobstore
Óculos Prada
Brincos lissbela
ELE:
Costume e camisa Ricardo Almeida
Fotos: Thiago Mancini
Produção de moda:
Chris Ricci
Modelos:
Carina Berger (Mega Model Brasil)
Luis Felipe (Ford Models)
Beauty: Rafaela Figueiredo
Agradecimento:
Private Collections Exceptional Cars.
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GOURMET

O MAGO DAS
TENTAÇÕES LIGHT
PARA SATISFAZER AS BELDADES QUE NÃO ABREM
MÃO DE MANTER A BOA FORMA, O CHEF FRANCISCO
CHAGAS DESENVOLVEU NO ECCO UM MENU COM
SABOROSAS OPÇÕES DE BAIXAS CALORIAS

Criativo, Chagas está sempre
inserindo novas sugestões
entre os pratos do dia.
As que têm maior saída são
incorporadas ao menu fixo.
“O público do Ecco gosta
de novidade”, diz o chef.

Quem frequenta a Rua Amauri sabe bem: quando o assunto é
gente bonita, nenhum lugar supera o Ecco. A badalação, que
não poupa nem mesmo as segundas-feiras, começa já no confortável lounge à frente da casa – lugar estratégico para quem
quer ver e ser visto. Alguns clientes assíduos têm mesa cativa,
o que só um serviço realmente personalizado pode oferecer.
E se a maior atração de um restaurante é sua cozinha, a do
Ecco apresenta grandes sucessos, como a meia-lua de mignon
recheada de queijo brie, com molho de funghi secchi e risoto
de palmito, campeã de pedidos. Não faltam delícias no menu,
mas a vaidosa freguesia quer comer bem sem comprometer
a silhueta. Como dar conta desse desafio? É aí que entra em
cena a criatividade do chef Francisco Chagas, à frente do Ecco
desde sua inauguração, em 1998. Com a parceria de uma equipe de nutricionistas, Chagas desenvolveu um cardápio inteiro
somente com receitas light. São pratos como a fantasia do mar
(lagosta, camarão, linguado e salmão cozidos no cartoccio, com
azeite, tomilho e legumes no vapor), que possuem valor calórico baixíssimo (esse tem apenas 223 calorias!) sem abrir mão
do sabor. O sucesso foi tão grande que as novas receitas – que
incluem saudáveis sobremesas – já respondem por 40% dos
pedidos. Chagas revela seu segredo. “Substituímos o creme de
leite e a manteiga, comuns na culinária sofisticada até meados
dos anos 1990, por preparações mais leves, à base de azeite,
vinho e caldos de legumes.” O resultado são pratos vistosos
e saborosos, que saciam a fome sem pesar no estômago. Sem
culpa, comer bem é ainda melhor!

TEXTO: THIAGO LASCO I FOTOS: luiz henrique mendes

Penne Na Manteiga
De Sálvia Com Filé De Frango
(AO MOLHO MOSTARDA)
“Quem tem sálvia em casa nunca envelhece”, já
dizia o provérbio chinês. Cultivada inicialmente
na costa do Mar Mediterrâneo e tida como sagrada pelos romanos, essa erva é um ingrediente
essencial da clássica saltimbocca alla romana,
e também faz ótima parceria com a manteiga,
emprestando seu aroma a massas e assados.
O penne na manteiga de sálvia com filé de frango é um dos pratos preferidos de Caio Ribeiro,
ex-jogador de futebol e comentarista esportivo, que
cobriu a Copa de 2010 ao
lado de Tiago Leifert. Caio
marca presença no Ecco
pelo menos uma vez por
semana. “Além da qualidade dos pratos, gosto muito
do ambiente do restaurante:
um clima alegre, descontraído, de gente bonita.”
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O SABOR DA
SIMPLICIDADE
Prático e nutritivo, o frango serve de base para
esta receita ideal para o dia a dia, criada pela
chef Ilda Vinagre. Essa talentosa portuguesa
pilota caçarolas desde os 6 anos de idade e já
serviu chefes de Estado, cantores e até estrelas de cinema, quando cozinhou na embaixada
de Portugal, em Nova York. No Brasil desde
2009, ela empresta seu brilho à cozinha do
Trindade, onde acrescenta toques modernos
aos clássicos da culinária lusitana.

FRANGO GRELHADO AO MOLHO DE ERVAS
Ingredientes
2 filés de frango
2 galhos de tomilho
2 galhos de alecrim
40 g de manteiga
10 g de sal
Modo de preparo
Coloque sal nos filés de frango e leve-os para
grelhar. Derreta a manteiga numa panela.
Quando levantar fervura, adicione as ervas
bem picadinhas e misture. Jogue o molho de
ervas sobre os filés de frango já grelhados. Para
acompanhar, a chef sugere verduras salteadas,
legumes grelhados ou uma salada verde.
Tempo de preparo: 15 minutos
Rendimento: 2 porções

> Receita elaborada e cedida
pela chef do restaurante Trindade,
Ilda Vinagre.
Rua Amauri, 328, Jardim
Paulistano – SP
Telefone: (11) 3079-4819
www.trindaderestaurante.com.br

TEXTO: THIAGO LASCO I FOTOS: luiz henrique mendes
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MAYCAS DE LIMARI
SAUVIGNON BLANC
RESERVA

ADEGA AMAURI

L'HORTUS

Branco seco, mas bem perfumado.
Aromas de ervas e frutas cítricas.
R$146

Vinho delicado, seco, mas com
aromas frutados e florais, embalados por seu frescor delicioso.
R$ 105

QUARTZ
Vinho branco maduro, intensamente complexo, com bom
corpo e excelente concentração.
R$ 256

O MAESTRO DOS
SOMMELIERS
MANOEL BEATO ESCOLHE OS VINHOS QUE REALÇAM
O SABOR DAS RECEITAS CLÁSSICAS DO PARIGI

O chef-sommelier do grupo
Fasano gosta de dividir
seus conhecimentos: ele
dá dicas sobre vinhos em
um programa de rádio e
prepara, para o início de
2012, o lançamento de um
livro sobre cachaças.

Um verdadeiro golpe do destino. A grande virada na vida de Manoel Beato começou por
acaso, no fim da década de 80. Aos 20 anos
de idade, o rapaz estava entediado com a faculdade de letras e resolveu fazer bicos em
restaurantes. Trabalhou como garçom, barman e maître, mas foi como sommelier que
ele realmente se encontrou. A paixão pelo
mundo dos vinhos foi tanta que Beato se tornou uma das principais referências nacionais
no assunto. Na equipe de Rogério Fasano
desde 1991, ele dá expediente no Parigi todos os dias, além de supervisionar o trabalho
dos sommeliers das demais casas do grupo.
Para acompanhar os pratos do cardápio, que
percorre as receitas clássicas das cozinhas
italiana e francesa, Manoel tem sempre à mão
boas sugestões de vinhos para os comensais.
“Nossa adega tem uma grande gama de rótulos, dos Barolos aos Bordeaux, dos mais leves
aos mais encorpados”, avisa.

> Parigi
Rua Amauri, 275 - tel.: (11) 3167-1575
www.fasano.com.br

TEXTO: THIAGO LASCO I FOTOS: luiz henrique mendes

MORGON MARCEL
LA PIERRE
Tinto bem claro e extremamente delicado. Leve e frutado, com
um pequeno toque de esmalte.
R$ 242

CÔTE DU RHONE GUIGAL
Corpo médio. Vinho arredondado, mas
com estrutura ainda firme. Aromas e
sabores de frutas, terra e especiarias.
R$ 172

CHANDON ROSE BRASIL
Espumante cheio de frescor e, ao
mesmo tempo, maduro. Bem estruturado. Aromas bem frutados, acompanhados de toques florais e herbáceos.
R$ 94
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UM ARCO-ÍRIS
DE FRUTAS
Para saudar a primavera que se aproxima, nada
como um coquetel leve e refrescante, que inspire
alegria e celebração. Com oito anos de experiência, o barman Taffarel, do restaurante Dressing,
revela em primeira mão o novo drinque da casa,
que ganhou o apropriado nome de dressing tropical. A receita é dominada pelo perfume de coco
do rum jamaicano, que ganha a companhia do licor Peach Tree e dos sucos de laranja e abacaxi,
numa alegre combinação de sabores. Para dar o
arremate, o segredo está no suco de limão, que
quebra o adocicado das demais bebidas e confere
equilíbrio à mistura. Com um colorido vibrante
e uma apresentação sedutora, o dressing tropical
nasceu para brilhar!

DRESSING TROPICAL
Ingredientes
35 ml de vodca
15 ml de rum jamaicano com aroma de coco
15 ml de licor de Peach Tree
15 ml de suco de laranja
15 ml de suco de abacaxi
2 colheres (café) de suco de limão
Meia colher (café) de açúcar
1 colher (café) de Grenadine (xarope)
Modo de preparo
Em uma coqueteleira, coloque a vodca, o rum, o licor,
suco de laranja, suco de abacaxi, suco de limão, o açúcar e três pedras de gelo. Bata até que o gelo derreta e
o liquido se torne homogêneo. Coloque a mistura em um
copo longo e decore com fatias finas de maçã, abacaxi
e laranja. Acrescente folhas de hortelã e finalize com
gotas de Grenadine. Sirva!

> Receita cedida pelo barman
Taffarel, do restaurante
Dressing.
Rua Amauri, 337, Jardim
Paulistano – SP
Telefone (11) 3167-5347
www.dressing.com.br

TEXTO: THIAGO LASCO I FOTOS: luiz henrique mendes
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WISH FOR WOMAN

VENHA CONHECER O SHOW ROOM
MAIS SOFISTICADO DE PISOS DE
MADEIRA DE SÃO PAULO.

Disponível nas cores vermelha e azul-marinho, a versão
elétrica tem autonomia para até 40 km e velocidade
máxima de 25 km/h.
Classic Bike, R$ 2.948,19, EvoluBike
fone: (11) 2063-1338

NOVA UNIDADE GASÔMETROMÜLLER JARDIM EUROPA.
SHOW ROOM - RUA JERÔNIMO DA VEIGA, 164 - LOJA 01

PEDALAR
É UM LUXO
Em Nova York, em Paris, na Espanha e na China,
a bicicleta tornou-se uma fiel companheira. E o que
não faltam são motivos para pedalar: modelar as pernas, aliviar o estresse e a ansiedade, driblar os congestionamentos e, principalmente, ajudar a preservar
o planeta. Em versões com design diferenciado e
cheias de charme, as bicicletas entram para a wish
list de quem aspira a um estilo de vida cada vez mais
saudável e, porque não, nostálgico.

Fabricado com uma das melhores
engenharias da área, esse modelo feminino
vem com guidão de alumínio, confortável
selim Liv/Recreation e com quadro Giant
Aluxx, um dos mais leves do mercado.
Giant Bella, R$ 1.888,00, Sport Star Bike
Products, fone: (11) 3083-5900

Com design retrô, essa bicicleta possui 7 marchas,
luzes dianteira e traseira, assento com ajuste de altura e
amortecedor e câmbio shimano.
EA7, R$ 7.150,00, Empório Armani
fone: (11) 3323-3510
Foto ilustrativa

GASOMETROMULLER | RUA JERÔNIMO DA VEIGA, 164 LOJA 01 - T. 2305.9551 - JD EUROPA | RUA DO GASÔMETRO, 333 - BRÁS - T. 3228.1522
TEXTO: WALQUIRIA BOTARO I FOTOS: THIAGO MANCINI
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QUAL É A SUA?
SINÔNIMO DE LIBERDADE, DESIGN E AVENTURA, AS
MOTOS CRIAM VERDADEIRO FASCÍNIO NAQUELES
QUE ADOTAM O VEÍCULO COMO ESTILO DE VIDA

Pegar a estrada e conhecer lugares são assuntos que
exímias motocicletas como a S 1000 RR, da marca
BMW, e a FLSTF Fat Boy, da Harley-Davidson, entendem muito bem. Esses modelos de luxo têm características muito particulares, assim como pode ser o
gosto pessoal de seus condutores.
O modelo superesportivo da BMW é dinâmico, possui máxima potência e um imponente desempenho.
Essa moto é equipada com motor de 4 cilindros (142
kw/193 CV), que atinge velocidades acima de 200
km/h, pesa em torno de 204 kg e não brilha apenas
por sua excelente relação peso-potência, mas, principalmente, porque conta com o sistema Race ABS e o
sistema de controle de tração DTC (Dynamic Traction
Control), que representam um novo patamar de refe-

rência em termos de dinamismo, segurança e capacidade inovadora. A S 1000 RR apresenta modalidade
de condução selecionável, em que, ao pressionar um
botão, o condutor tem opções para asfalto molhado ou
seco, estradas normais e circuitos, com pneus esportivos ou slicks. Já os faróis, tanto o principal quanto
o de luz, vêm com configuração assimétrica, concebida para oferecer luminosidade máxima com o mínimo
peso. Por isso, o farol de luz alta é muito menor que o
de luz de cruzeiro.
Nessa motocicleta, abriu-se mão da separação habitual dos comandos das luzes intermitentes em ambas
as extremidades do guidão. Agora, existe apenas um
comando do lado esquerdo, ficando impossível confundir o acionamento do pisca-pisca com o da buzina.

TEXTO: WALQUIRIA BOTARO I FOTOS: DIVULGAÇÃO

Em relação ao design da S 1000 RR, ele foi desenvolvido com o objetivo de obter alto nível de potência
e para aproveitar ao máximo o torque do motor. As
rodas de dez raios são feitas de fundição injetada de
alumínio, e os pneus, 120/70 (dianteiro) e 190/55 ZR
17 (traseiro), são usuais em motos superesportivas. A
S 1000 RR é encontrada a partir de R$ 67.200.
Por outro lado, há quem aprecie os modelos com
traços simples e tradicionais, mas com personalidade exclusiva. É o caso da Harley-Davidson Fat Boy,
uma das motocicletas mais conhecidas do mundo,
desenhada pelo próprio Willie G. Davidson, uma lenda viva da marca. Essa moto possui motor Twin Cam
96B™ com eixos balanceadores, para melhor rigidez
e conforto; pintura eletrostática preta, com tampas e
detalhes cromados; câmbio de seis velocidades Six-Speed Cruise Drive®; largo guidão cromado com cabeamento interno; console sobre o tanque cromado de
estilo clássico; clássico tanque de óleo em forma de

ferradura montado sob o banco; farol cromado com
lente de 178 mm; apoios para os pés do passageiro,
de série; banco Softail® de duas peças, com banco
do passageiro removível; e novos controles manuais e
conjunto de instrumentos com novas funções. Possui
ainda sistema de escape cromado, escapamento estilo
shotgun, com silenciadores duplos.
A Fat Boy é um verdadeiro peso pesado em estilo
e reputação. Seu primeiro modelo foi lançado há 21
anos e, para a linha 2011, a grande novidade fica por
conta dos freios ABS de série, e ela chega ao mercado
com preço a partir de R$ 44.900.
Caltabiano BMW Motorrad
Avenida Brás Leme, 1732 – Santana – São Paulo
Tel. (11) 2974-8000 / www.caltabiano.com.br/bmw
AutoStar Harley-Davidson
Rua Luís Seraphico Junior, 978 – Santo Amaro – São Paulo
Tel. (11) 5641-0506 / www.autostar.com.br/harley-davidson
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Renaissance Spa

BEM-ESTAR

VERDADEIROS
OÁSIS

Spas de luxo são perfeitos refúgios
paradisíacos com opções diferenciadas
de tratamentos para cuidar do corpo
e relaxar a mente

Com ambiente relaxante, atendimento diferenciado e tratamentos
especiais, o Renaissance Spa possui área de 460m², que inclui
dez salas de terapias, salas para aulas de ioga e pilates, caminho
das pedras para reflexologia e ainda um charmoso gazebo exclusivo para um casal, localizado na área externa. Em seu menu são
mais de 40 serviços disponíveis entre tratamentos faciais e corporais e terapias, que vão desde a tradicional massagem sueca ao
trio indiano de terapia: ayurvédica, abhyanga e shirodara.
Alameda Santos, 2233 / São Paulo – SP /
(11) 3069-2081 / www.renaissancespa.com.br

KUR Estação das Águas e Spa
Localizado em Gramado, na encantadora Serra Gaúcha, o Kur
Estação das Águas e Spa oferece diversas terapias de acordo
com o tempo que você dispõe. Um dos destaques é o Circuito
da Estação das Águas: banho com lodo, com sal, fonte de
gelo, ducha de espuma e piscina com jatos de água e correnteza. O local dispõe ainda de um spa que mistura pequenos
prazeres e experiências extraordinárias com terapias faciais,
corporais, para cabelos, mãos e pés.
Rua das Alfazemas, 230 / Gramado-RS /
(54) 3295-9300 / www.kurestacaodasaguas.com.br

Com ambientes amplos e reservados, além de belíssimas paisagens ao redor, os spas de luxo se tornaram lugares exclusivos
para quem quer reinventar a rotina, aliviar o estresse, repor as energias e ainda cuidar do corpo de maneira privilegiada e
cheia de requintes. Com um menu irresistível de serviços revigorantes, fica difícil não se entregar de corpo e alma à variedade de terapias existentes. A Amauri St. selecionou alguns dos espaços mais luxuosos no Brasil e na América do Sul, da
arquitetura aos métodos utilizados, que vão elevar o seu conceito quando o assunto for relaxar ao estilo cinco estrelas.

Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá

Unique Garden Spa & Resort
Com uma filosofia que valoriza o corpo, a mente e
a alma, o spa promove o equilíbrio e o rejuvenescimento com um menu de mais de 80 terapias e tratamentos de beleza inspirado na medicina chinesa e
nas técnicas brasileiras, europeias, norte e centro-americanas. O spa conta com 21 salas de tratamentos destinados ao bem-estar, como a massagem a seis
mãos, única a ser praticada no país. Aplicada por
três terapeutas sincronizados, promove o relaxamento físico e mental; e, associada à aplicação de pedras
semipreciosas, organiza as energias físicas por meio
do equilíbrio energético dos chakras. Estrada Laramara, 3500 / Mairiporã – São Paulo / (11) 4486-8700 /
www.uniquegarden.com.br

União perfeita de luxo, requinte e conforto, o spa proporciona a
busca do equilíbrio e do bem-estar, com tratamentos estéticos
que cuidam do corpo e banhos terapêuticos em águas com propriedades curativas que equilibram as energias, como os banhos
de pétalas, lama e pérolas sulfurosas ou radioativas e banhos de
chocolate, vinho, aveia e mel. Tratamento ideal para artrite, artrose,
bursite, acne, problemas de pele e inflamações, o banho de lama
é o mais completo do Termas de Araxá. Começa com a imersão
de 20 minutos em uma banheira de lama e, após um banho para
retirar o excesso da substância do corpo, fica-se mais 10 minutos
em uma banheira de água radioativa. Por fim, deita-se em um divã
e é coberto com lençol e cobertor para o processo de sudação,
que proporciona o mais completo relaxamento.
Estância do Barreiro, s/nº / Araxá – Minas Gerais /
(31) 3236-1900 / (34) 3669-7020 / www.taua.com.br

URUGUAI

Four Seasons Resort
Baseado na filosofia asiática e sul-americana, o Four Seasons está situado entre pinheiros e eucaliptos, às margens do Rio La Plata.
O spa pode ser considerado um templo de paz, até porque os serviços disponíveis incluem uma meditação inicial para reduzir o estresse e um tratamento de pele que induz ao relaxamento físico e mental. Entre os mais de 15 serviços oferecidos, destaca-se o tratamento corporal à base de vinho uruguaio combinado com os poderosos antioxidantes de extratos de uva e as técnicas de massagens
relaxantes. Primeiro, é feita uma suave esfoliação com vinho e, em seguida, o corpo é coberto por uvas que, com suas propriedades,
ajudam a recuperar a elasticidade, deixando a pele mais lisa e brilhante. Por fim, uma massagem leve a moderada é realizada para
aliviar os músculos doloridos e promover o equilíbrio da circulação sanguínea. Rota 21, km 262 / Carmelo - Dpto. de Colonia,
Uruguai / 598 (4542) 9000 www.fourseasons.com/carmelo

CHILE

Kunza Hotel & Spa
O Kunza Hotel & Spa foi construído em um terreno privilegiado de 5.600 m², de onde se podem vislumbrar um
cenário repleto de vulcões, exuberantes montanhas e
gêiseres. O spa inclui cinco piscinas aquecidas, duas jacuzzis ao ar livre, duas saunas secas e duas a vapor e uma
sala de massagens. Entre os tratamentos, destaque para os
realizados com produtos do Mar Morto, como a hidratação
e a esfoliação com sais. Ayllu de Yaye / San Pedro de
Atacama, Chile (56-55) 852 136 - 852 167 /
www.hotelkunza.cl

TEXTO: Por Marina Telecki I FOTOS: DIVULGAÇÃO

ARGENTINA

Nido Del Cóndor
Diante da majestade do Lago Nahuel Huapi, na cidade de San
Carlos de Bariloche, na Patagônia, está o Nido Acqua Spa. O local
apresenta ampla área com piscina climatizada, banho turco, sauna
filandesa, duchas escocesas, solarium e salas de massagens. Entre
os serviços oferecidos, estão tratamentos estéticos, faciais e corporais, como chocoterapia, vinhoterapia e fangoterapia, feita com barro;
aromaterapia, reflexologia, massagens com pedras quentes; e ainda
shiatsu, quiropraxia e harmonização de chakras. Avenida Bustillo
Km 6900, Bariloche, Argentina / (5411) 4315-3305 /
www.nidodelcondor.com.ar
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ALUGA-SE UMA BIKE
Há muitos bicicletários espalhados pela cidade de São Paulo.
Por pouco, você consegue alugar uma bicicleta no metrô e em
estacionamentos da Rede Estapar.

ESPORTES

ALIADO
SOBRE RODAS
Quebre a rotina com a prática do
ciclismo e ganhe saúde, condicionamento
físico e um cotidiano com mais humor

PEDALANDO POR SÃO PAULO
Ciclofaixa
Tanto para os ciclistas de fim de semana quanto para os
experts no guidão, a ciclofaixa é uma boa opção para quem
quer se divertir em um dia ensolarado. O percurso liga os
parques do Povo, Ibirapuera e o das Bicicletas, e chega até
o Parque Villa-Lobos.
Período de Funcionamento: aos domingos, das 7 às 16 horas.

Ciclovias em avenidas
Marginal Pinheiros
Ciclovia: 14 km
Av. Miguel Yunes e estação Vila Olímpia da CPTM / Pinheiros
- Zona Sul
Horário: todos os dias, das 6 às 18 horas.
Faria Lima
Ciclovia: 1,3 km
Av. Brigadeiro Faria Lima / Pinheiros – Zona Sul
Horário: todos os dias, o dia todo.

H

á quem encare o ciclismo como
exercício diário, quem tire a bike
da garagem só para um passeio nos
parques ou ciclovias da cidade,
quem pedale por terrenos irregulares, como montanhas, ou até mesmo quem percorra longos caminhos
em viagens que duram horas... Não
importa o motivo, andar de bicicleta é uma grande oportunidade para fugir do sedentarismo, tonificar os músculos e prevenir
doenças. Isso sem contar que há chance de apreciar a paisagem, deixar o astral lá em cima e, de quebra, curtir a sensação
de liberdade que só se tem quando está pedalando. Quer saber
por onde você pode pedalar, estacionar sua bike ou ainda alugar uma aqui em São Paulo? A Amauri St. lhe dá as dicas.

No metrô, os bicicletários ficam nas seguintes estações:
Linha 1 - Azul: Paraíso, Liberdade, Sé, Armênia e Santana
Linha 2 - Verde: Vila Mariana e Vila Madalena
Linha 3 - Vermelha: Palmeiras/Barra Funda, Santa Cecília, Marechal Deodoro, Anhangabaú, Brás, Carrão, Guilhermina/Esperança
e Corinthians/Itaquera
Fórmula 1 - Calendário
Também há paraciclos (estruturas para acorrentar as bikes) nas estações Belém, Penha, Vila Matilde, Artur Alvim (Linha 3 - Vermelha),
Capão Redondo, Campo Limpo e Vila das Belezas (Linha 5 - Lilás).

Sumaré
Ciclovia: 1,4 km
Av. Sumaré / Sumaré – Zona Oeste
Horário: todos os dias, o dia todo.
Estrada da Colônia
Ciclovia: 1,8 km
Estrada da Colônia / Pinheiros – Zona Sul
Horário: todos os dias, o dia todo.
Radial Leste
Ciclovia: 12 km
Liga as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé do metrô pela
Radial Leste / Zona Leste
Horário: todos os dias, o dia todo.
Adutora Rio Claro
Ciclovia: 7 km
Av. Adutora do Rio Claro / Sapopemba – Zona Leste
Horário: o dia todo.

TEXTO: MARINA TELEKI I FOTOS: DIVULGAÇÃO

TOP 3 PARQUES PARA PEDALAR
Alguns parques, além de dispor de ciclovias, também oferecem serviços de locação de bicicleta para quem ainda não
tem uma fiel companheira.
Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 /
Alto de Pinheiros - Zona Oeste): Para locação estão disponíveis em torno de 800 bicicletas, entre mountain bikes e
triciclos. A hora do aluguel varia entre R$ 6 e R$ 25, todos os
dias, das 6 às 18 horas.
Percurso: 3,5 Km.
Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral / Moema
– Zona Sul): Dá para alugar bicicletas para crianças e adultos,
além de triciclos. As bikes podem ser alugadas no Portão 4
por R$ 5 a hora, de segunda a domingo, das 7 às 20 horas.
Percurso: 5,5 Km.
Parque do Carmo (Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 /
Itaquera – Zona Leste): Não há aluguel de bicicletas, mas vale
o serviço, pelo fato de o parque ter a maior ciclovia da cidade.
Percurso: 8,2 Km.

Os bicicletários do programa UseBike são:
Top Center (Al. Joaquim Eugênio de Lima, 424), Conjunto Nacional (entrada pela Rua Padre João Manuel, 60), Garagem São
Luís (Av. Paulista, 2378), Shopping Frei Caneca (Rua Frei Caneca,
569), Shopping Bourbon (Rua Turiassú, 2100).
Nesses locais, é possível estacionar sua bicicleta ou pegar uma
emprestada diariamente, das 6h às 22h. Na retirada da bike, você
recebe capacete e cadeado, podendo devolvê-los em outros bicicletários do sistema ou em uma das cinco unidades da Rede Estapar
participantes do programa UseBike, da Porto Seguro. Para estacionar
a bicicleta, não é necessário se cadastrar. Basta apenas utilizar um
cadeado próprio para prender a bicicleta. No caso de empréstimos,
é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e possuir um cartão de crédito Visa, Mastercard ou Amex com um limite
disponível de R$ 350 para pré-autorização (o valor é estornado na
devolução). A primeira hora de utilização da bicicleta é gratuita e após
esse período são cobrados R$ 2 por hora adicional.
Pedale com segurança
Confira os acessórios indispensáveis para sua proteção.
- capacete
- luvas
- espelho retrovisor
- campainha
- refletores traseiro, dianteiro e das rodas
- pisca traseiro para passeios noturnos

Rua Amauri por... Lucas Di Grassi

“A Rua Amauri é o endereço que mais frequento, depois da rua onde eu moro. Normalmente,
almoço no Ecco durante a semana, quando tenho alguma reunião de negócios. Lá, também é
meu ponto de encontro com os amigos. Costumamos jantar no Forneria, no qual recomendo
o carpaccio. E, quando preciso de uma pausa para o café, eu passo no Starbucks.”
105th Street
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Calle Serrano

capital da Espanha, Madri, abriga no bairro de Salamanca uma das ruas mais luxuosas do planeta,
a Calle Serrano. Completamente arborizada, quem circula por aqui parece fazer parte de um exclusivo
clube, já que lojas chiquérrimas ocupam o andar térreo de grande parte dos edifícios residenciais do início do século 20, o que confere ares de sofisticação ao longo desse endereço. A rua passou por uma revitalização
e tornou o espaço público ainda mais bem frequentado, cheio de requinte e referência da moda alternativa. Além
das lojas exclusivas, come-se em restaurantes deslumbrantes, e, como tudo em Madri, essa calle inspira cultura.
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