
CAPA

Fiorella
Mattheis

A dreAmgirl do filme Cine Holliúdy ProTAgoniZA ensAio e 
enTrevisTA em reenConTro Com o direTor HAlder gomes

A Cidade
Revelada
ArTes, sABores, lugAres e 
ouTros segredinHos que 
vAlem A PenA ser esPAlHAdos

+

PEÇAS PARA 
ATUALIZAR O SEU 

GUARDA-ROUPA JÁ!
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Hotlist
Pink e AmArelo, 

AssimeTriA, 
giPsy e PrinTs 

a nova

Simples
Assim:

ProduTos e 
exerCíCios que 

vão deixAr o seu 
verão mAis leve

AlTernATivAs PArA 
ferver nA noiTe sem 
CAir nA mesmiCe
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Antenadíssimas com o que há de mais atual no 
mundo da moda, as nossas garotas My Style 

Sofia Larocca,  Érica Dantas, Milena Holanda 
e Maria Alekas esbanjam charme e elegância 

usando as peças Doratto. 

Sofia Larocca Érica Dantas Milena Holanda Maria Alekas
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MIX
SUMMER

lalá noleto para

verão 2014

Rua Ana Bilhar, 1485 - Varjota
(85) 3021.6611
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Av. Santos Dumont, 3131 - Shopping Del Paseo, Fortaleza - 85 3261.7247
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*Em pleno Verão, Ida Axesnted Hair Studio, lança 
tendências para todas as estações. AUTUMN’S 
MEMORY ou “Lembranças do Outono”, nasceu da 
conexão dos Hair Designers, do salão, com a 
temporada de moda na Europa que, agora, é de 
Outono-Inverno. Sem falar na saudade de casa 
que eles, da Suécia e Irlanda, sentem tanto. Eles 
explicam que  “se sentir meio, outono no verão” é 
se produzir, bem chique, pro romance ou balada, 
sem perder o poder de surpreender com um corte 
incrível. O seu espelho nunca viu nada parecido.

COLEÇÃO 
AUTUMN’S MEMORY*

Em breve: 
The Catalog com toda a coleção

www.idaaxenstedt.com

Marcos Macedo 655 - L 01 | (85) 3224-6219
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Sem dúvida, essa hashtag foi a mais usada nos últimos 
meses nas redes sociais de todos os brasileiros. 
das redes, entraram na nossa alma e começamos a 
construir um novo momento, não só para o País, mas, 
principalmente, para as nossas atitudes do dia a dia. 

Esse impulso de ir para a rua (nada habitual para os fortalezenses) 
me fez sentir e me conectar com a minha própria cidade. comecei 
a observar que não precisamos ir para o Rio de Janeiro para curtir 
uma praia, muito menos viajar para a Europa e só assim aproveitar 
uma simples praça pública (e achar o máximo). Estamos longe de 
espaços públicos de qualidade e de uma “rua” segura, mas tem 
gente que já criou gosto (e coragem) de deixar o carro blindado 
na garagem e sair por aí.

nos jogamos de cabeça nessa ideia e fomos levados para viver 
experiência. no caderno Estilo, escolhemos quatro meninas cheias 
de atitude para nos apresentar o que tem de melhor no Passeio 
Público, na Praça Luiza Távora, Praia do Futuro e Praia de iracema 
no nosso Fashion hunter. além de conhecer as superpoderosas 
designers “Made in ceará”, que já estão dando o que falar quando 
o assunto é ilustração, joias e decoração, cada uma ao seu estilo 
(do jeito que a gente gosta).

Que tal juntar o diretor mais ousado e original do momento 
halder Gomes com sua musa Fiorella Mattheis em um shooting 
e entrevista exclusiva? o cine holliúdy foi a grande inspiração 
para nossa capa, e convidados essas duas personalidades para 
apresentarem o nosso holliúdy Tropical. Está imperdível!

Não ficamos de fora dos #projetosfitness e reformulamos o 
nosso caderno bem estar. dos segredos do Treinamento de alta 
intensidade aos esportes de rua, você vai se inspirar em um guia 
cheio de dicas para uma vida mais saudável e uma barriguinha 
sarada, afinal, Deus tá Vendo (e a gente também).

não se assustem quando folhearem nossas páginas e 
derem de cara com uma balada na revista: os donos da noite 
alternativa e as figurinhas que são indispensáveis (e que dão o 
que falar pelas noitadas afora). Ficou com vontade de devorar a 
inVoga? Vai com tudo, que tem muito mais!

nos vemos na nossa próxima edição com o Especial 5 anos. 
Preparem-se, que a festa é por nossa conta!

@viniciusmachado
Vinícius Machado

Vestido Rosá
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COLABORADORES

Formado em arquitetura e urbanismo, 
esse grande amante da natureza 

encontrou no Paisagismo, junto com 
o sócio Bruno ary, a sua realização 

profissional. À frente da Praça Macambira, 
na 15ª Edição da casa cor, a dupla 

projetou o maior ambiente da mostra. 
ney é arquiteto da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, colaborou na edição do 

conteúdo da revista e assina dois textos. 
nas horas vagas, ney Filho é dJ, com um 
repertório que faz ferver qualquer festa.

Ney
Filho

Felipe já cursou arquitetura e 
morou no Japão, onde começou 
sua carreira fotográfica. Baseado 
em são Paulo, tem seu próprio 

estúdio e ainda atua como diretor 
de arte. Ele foi o responsável pelas 

imagens do editorial Lights on.

Felipe
Abe

o fotógrafo começou na Editora 
Globo e hoje é sócio do Estudio 
Berlin da Barra Funda, em são 

Paulo. Ele assina diversos ensaios 
de moda em revistas especializadas, 

além de campanhas publicitárias, 
e nessa edição clicou a linda dani 

Pontes.

Cauê 
Moreno

o paranaense mora há 11 
anos em são Paulo e voltou 

recentemente de uma temporada 
na Europa e nos Eua, onde foi 
estudar e fazer pesquisas. cheio 
de boas referências, é ele quem 

assina a beleza de dani Pontes na 
matéria Estilo e Pessoal.

César 
Cortinove

natural de Fortaleza, o fotógrafo 
mora em são Paulo há mais de 4 
anos. Já participou de exposições 
pelo Brasil, Portugal e holanda, e 

nessa edição clicou nosso editorial 
de capa, com Fiorella Mattheis e 

halder Gomes.

Haroldo 
Saboia

Já morou por 13 anos em Paris, 
trabalhou nas edições francesas 
da Marie claire e Glamour, além 
de ter sido assistente de criação 

em várias maisons. atualmente dá 
consultoria de desenvolvimento de 
criação e artes plásticas e cuidou 
do styling do editorial colors of 

The city.

Osvaldo 
Costa

o top fotógrafo é considerado um 
dos maiores do Brasil. Já trabalhou 
com as melhores campanhas de 
moda e fotografou para títulos 
como W Magazine, Vogue Brasil, 
L’officiel, entre outras, e assina as 
fotos do editorial colors of The 

city.

André
Passos

o gaúcho atua na área de moda, 
publicidade e passarela há 20 anos. 
Morou por nove anos em nova 
iorque, onde participou de mais 
de 100 desfiles de moda, e nessa 
edição foi o responsável por toda 
a beleza do editorial colors of 

The city.

Diego 
Américo

nascido no interior de sP, mudou-
se para a capital do estado com 
18 anos, quando se apaixonou 

pelo mundo da beleza. aprendeu 
a maquiar com grandes nomes, 

como cris narvaes e Max Weber, 
e nessa edição cuidou da beleza 

do nosso editorial de capa, 
holliúdy Tropical.

Eliezer 
Lopes

assinando a beleza do Rodrigo 
alves no editorial Lights on, a 
maquiadora já participou de 

editoriais de moda para diversas 
revistas brasileiras, como Elle e 
Vogue. Também fez parte da 

equipe de top maquiadores, como 
daniel hernandez, Ricardo dos 

anjos e Robert Estevão.

Juliane 
Oliveira
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PPPosTers
a ideia do PPPosters surgiu de uma paixão dos criadores 
da marca, o casal diego e camila: design + decoração.  Em 
viagens, eles sempre observavam várias referências legais 
de posters e se perguntaram por que lojas assim ainda 
não haviam chegado a Fortaleza. daí surgiu a ideia de 
montar um local exclusivo para a venda de posters. artistas 
cearenses criam designs exclusivos e com tiragem limitada 
para que os clientes possam enfeitar o lar ou o escritório, 
permitindo decorar e redecorar o espaço sempre de forma 
única. Também é uma ótima opção para presentear. os 
valores variam de R$ 37,00 a R$ 67,00, dependendo do 
formato. www.ppposters.com.

CAsA Cor 2013
nosso ensolarado estado é o tema da edição da casa 
cor 2013 “um olhar para o ceará”, e está presente 
em todos os ambientes, que, além dos elementos 
decorativos e arquitetônicos, contam também com 
seleção de música brasileira e um cardápio especial de 
comidas típicas cearenses no restaurante e café. os 
nomes dos ambientes são uma homenagem às várias 
expressões cearenses de cultura, arte e costumes. 
São 42 ambientes e 66 profissionais envolvidos no 
evento. Vale a pena conferir! de 16 de outubro a 26 de 
novembro, na av. Rui Barbosa, nº 869.

BALBOA’S 
LUDERIA
o nome Balboa’s é uma 
homenagem ao personagem que 
foi imortalizado por sylvester 
stallone, o lutador Rocky Balboa. 
Em um dos cardápios da casa, a 
especialidade é o cheesesteak 
e o sanduíche de filé fatiado 
com queijo. o outro cardápio é 
especializado em jogos! são mais 
de cem jogos de tabuleiro (a 
maioria importados) que podem 
ser alugados. Ficou com preguiça 
de ler as regras? a casa dispõe 
de um monitor que ensina cada 
um dos jogos, sem precisar ler o 
manual! Rua Júlio abreu, 160.

PORTO 
IRACEMA 

DAS ARTES
A escola de criação cultural nasceu com o desafio de 

resgatar a plenitude do projeto original do centro dragão do 
Mar, pensado como um lugar de criação, formação e difusão 

de cultura. como o próprio nome sugere, a escola tem como 
objetivo funcionar como um fértil porto de experiências 
estéticas, um ancoradouro de ideias e pensamentos, com 

muitas trocas entre os alunos. são diversos programas 
de formação e criação, disponíveis em nove áreas do 

campo cultural, como dramaturgia, audiovisual, 
dança, música e design. opções não 

faltam. Rua dragão do Mar, 160.

IS BUBBLE TEA
o Bubble Tea é um chá típico de 
Taiwan, surgido na década de 80, 
que pode ser tomado quente 
ou frio e está disponível em uma 
infinidade de sabores deliciosos! 
É preparado usando uma base de 
chá, que pode ser incrementada 
com o sabor de leite ou frutas e 
das pérolas de tapioca ou popping 
boba, que são o diferencial do 
produto. os ingredientes são 
bastante inusitados e trazem a 
sensação gostosa de surpresa 
quando mastigados. além das 
pérolas, as gelatinas de ágar e 
côco, nos mais variados sabores, 
completam o mix de ingredientes 
divertidos e saborosos! Todos 
esses acompanhamentos podem 
também ser consumidos com 
smoothies, shakes e até com o 
frozen yogurt. shopping Via sul.

CARAVAGGIO
o prato impressiona pela 

beleza e dá água na boca de 
qualquer um, além de ser 
considerado pelo chef da 

cantina caravaggio, adailton 
Magalhães, o carro-chefe 

da casa. são 10 lagostas em 
sobreposição, preparadas 
na manteiga de ervas com 
sal, salsinha e ervas finas, 
acompanhado com um 

delicioso fetuccine ao alho 
e óleo. uma experiência 

gastronômica imperdível! Rua 
Professor dias da Rocha, 199.

ALL GREENS PUB
alguém lembra que o novo ponto de encontro 
boêmio da cidade antes era uma kebaberia? Pois é, 
ninguém. Totalmente repaginado, o pub fica no meio 
termo entre bar e balada. o novo local já conquistou 
uma clientela fiel, que curte a playlist variada com 
direito a muito rock. os drinks vão da tradicional 
caipirinha a milk shakes com álcool, e em breve será 
lançado um drink regional com cajuína e Jack daniels! 
dá para imaginar? av. santos dumont, 1957.

o Boteco Praia se uniu ao blog 
catwalk show para fazer uma 
coluna de street style, projeto 
que surgiu na expectativa de 
mostrar o estilo das pessoas 
que convivem no boteco mais 
charmoso da cidade. 

“nas sextas-feiras, escolho a 
personalidade mais bem vestida 
da noite para ser fotografada, 
valorizando a personalidade na 
forma de vestir. as fotos são 
feitas por fotógrafos profissionais 
e vão parar no blog para servir 
de inspiração a todo o público 
leitor”, conta a blogueira Lígia 
notitngham.

À modA
dA CAsA

MIX INVOGA
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COSMIC
após a reforma, a loja reabriu com muitas 

novidades. ampliou a parceria com diversas 
marcas exclusivas para a Mix Brands cosmic. agora 

podem ser encontrados produtos e peças da 
animale, Espaço Fashion, Triton, iódice, Linda de 
morrer, agilitá, corporeum, Fabulous, Litty, Vix, 

skazi, Loft 747 e Barbara Bela. ufa, quantas 
opções! corre lá para conferir. Rua 

Professor dias da Rocha, 1103.

seleCTo iCe
no calor do ceará, nada melhor para matar a 
sede e se refrescar do que degustar um picolé 
bem gelado. só melhora quando essa opção é 
também saudável e natural. E essa é a proposta da 
marca selecto ice: fazer uma linha de picolés sem 
gorduras e conservantes e com as frutas regionais 
do estado que tem sol o ano inteiro. com os 
novos sabores (Kiwi, banana, uva e acerola), a 
vontade só aumenta. os produtos selecto ice 
são comercializados em pontos estratégicos, 
localizados na zona nobre de Fortaleza. os picolés 
custam em média R$ 2,00 e R$ 3,00 a unidade.

THe one 
o salão tem todos os serviços de cabelo, 
maquiagem e depilação, mas o grande 
diferencial deste local, que abriu em 
setembro em Fortaleza, é o nail Bar. um 
modo divertido de fazer as unhas, onde é 
possível tomar um champagne ou degustar 
algum drink enquanto você espera o 
esmalte secar. desse jeito o tempo passa 
até mais rápido. Todos os esmaltes são 
importados e tem opções de adesivagem, 
pelúcia ou neon! uma ótima opção para um 
happy hour. Rua Barbosa de Freitas, 1415.

donAli
a marca existe há dois anos, mas a grande novidade de 2013 
é o showroom, onde a venda de atacado é exclusiva. o estilo 

continua o mesmo que encantou as meninas de Fortaleza: 
casual, moderno e com a pegada fast fashion. Fica a dica para as 

lojistas. Rua ana Bilhar, nº 1485. 

MIX INVOGA
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4 vezes Destaque Empresarial
no segmento Creche-Escola.

Grandes personalidades do Estado votaram, e o Espaço Inteligente conquistou, 

pelo 4o ano consecutivo, o Prêmio Destaque Empresarial, promovido pela PPE 

Eventos. Esse reconhecimento nos enche de orgulho e só reforça o nosso 

compromisso de fazer do aprendizado um mundo cheio de cor.

Vanêssa Queirós (Diretora) recebendo a placa
das mãos de Nicolle Barbosa (Presidente do CIC).

Verúcia Dantas (Consultora Pedagógica)
e Vanêssa Queirós (Diretora).Equipe Espaço Inteligente

AN EI-0011-13D-INVOGA DESTAQUE EMPRESA [Pagina Dupla].pdf   1   9/12/13   6:04 PM





62 inVoGa inVoGa 63 

Anúncio-set-13.pdf   1   06/09/2013   14:58:04



64 inVoGa inVoGa 65 

EsTiLo

Elas tem 
a força!

Fashion
HunterESTILO

e pessoal

O super poder 
criativo de 
três jovens 
designers

Mário Sabino vai à 
caça de estilo pelas 

ruas da cidadeDani Pontes abre 
as portas de casa 
e conversa sobre 
sua vida e seu 
relacionamento com 
Dinho Diniz
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Compras e lazer com 
liberdade, estilo e charme.

JARDINS OPEN MALL

Av Desembargador Moreira, 1011

Fortaleza - Ceará (85) 3433.2300

SIGA-NOS:  JARDINSOPENMALL.COM.BR 

NO INSTA

@cesinhafiuza pega uma 
praia na companhia da 
cadela Luna 
#batendoumbolão

@ticianacampos e sua mãe se 
deliciaram no mercado municipal de são paulo 

#mulherfruta

@albertogadanha faz pose em 
frente ao paredão de som no Centro 

Dragão do Mar 
#tacaopauriquelme

@brunawaleska deixa 
todo mundo babando 
com o pôr do sol (e a silhueta) incrível
#equilibrada

@raquelramosmachado 
faz a linha turista em frente 
ao mosteiro dos jerónimos 
#giríssima

@montiele aproveita 
uma das vistas mais 
bonitas de fortaleza 
com muito brilho 
#diva

@sakiebrookes se 
diverte com a as 
amigas numa noite 
cheia de sorrisos 
#vamosrefletir

@valtercl mantém o 
corpo em forma enquanto 

treina para a meia 
maratona

 de brasília 
#correlápracasa

@lepinto77 curte 
um churrasco 
com o maridão 
e seus amigos 
#abraçaço

as meninas do
@choppyoga provando que 

a prática leva à perfeição
#fazo4

#saidinha
Sair de casa, sair da rotina, sair do lugar comum, mas 

sempre pronto pra registrar um momento especial e, claro, 
postar no Instagram. A gente tá de olho e não perde um 

movimento.
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LUZ
AMBIENTE

O 
fotógrafo da vez é o talentoso e criativo Mário 
sabino.  Ele fez os cliques para o Fashion hunter, 
onde apresentamos um local público da cidade e 
uma frequentadora assídua do ambiente. sobre 
ter topado participar da revista, Mário diz: “achei 

um espaço bacana para me inserir, pois espero repassar um 
pouco do que eu gosto, fazer com que as pessoas saiam da zona 
de conforto e percebam que fotografia também é arte. Que a 
fotografia reflete mais do que apenas uma imagem”.

nas fotos ele conseguiu deixar transparente a paixão que 
tem pelo que faz. o trabalho começou como um passatempo. 
“comprei minha primeira câmera, comecei por hobbie, pedia 
auxílio ao meu padrasto, amigos e outros fotógrafos. começaram 
as primeiras propostas, um evento ali, um ensaio aqui. Quando 

eu vi, já estava completamente envolvido com o mundo da 
fotografia, e o negócio ficou sério”. Todas as fotos do Fashion 
hunter foram feitas em ambientes externos, e isso pareceu 
agradar ao fotógrafo.  “Eu gosto muito do movimento, da ação, 
de dinamismo. Gosto de interagir com o meio, com o objeto 
ou com alguém. Tenho preferência por pautas externas, pois 
contamos com fatores que não controlamos. Luz externa 
variante, temperatura, enfim, algumas dificuldades, que fazem 
com que a foto se torne às vezes um desafio. E é quebrando eles 
que eu me divirto”. E, concluindo o apaixonante discurso, diz: 
“congelar imagens, retratar momentos, traduzir cenas e contar 
histórias com apenas um click. Ter a possibilidade de transmitir 
sensações e remeter lembranças é algo incrível”. incrível como as 
fotos, lugares e pessoas a seguir.

Sempre em busca do novo, o fotógrafo 
Mário Sabino parte à caça de registros 
e revela um estilo alencarino próprio de 
ir às ruas
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após a revitalização, o Passeio Público 
passou a atrair pessoas interessadas 
e interessantes aos finais de semana, 
principalmente aos sábados, quando é 
possível comer uma boa feijoada e ouvir uma 
musiquinha ao vivo. a arquiteta e urbanista 
Tais costa considera o local um verdadeiro 
“oásis” no meio do centro de Fortaleza: “o 
centro é um pedaço da cidade com muita 
vida, muitas pessoas andando nas ruas. hoje 
esse ambiente dinâmico (nas calçadas) é cada 
vez mais raro na cidade de Fortaleza. Talvez 
se tivéssemos mais lugares como o Passeio 
Público, caminhar de um canto a outro poderia 
se tornar uma experiência mais agradável, com 
mais encontros, mais conforto, mais segurança 
e mais convivência”.

Quando morou e respirou novos ares na 
Espanha, Tais observou como o investimento 
em infraestrutura e mobilidade voltados 
para a coletividade são prioridades naquele 
país. “a experiência de morar na Espanha 
me fez despertar para a possibilidade de 
viver mais a cidade. Locais como o Passeio 
Público estão em cada esquina por lá. a 
violência, a pobreza e a falta de infraestrutura 
nos afastam do ambiente público em geral. 
Temos planos privados de saúde, carros 
particulares, estudamos em escolas privadas 
e nos deslocamos de um ponto a outro sem 
encontrar um só estranho na calçada, pois mal 
caminhamos por ela. o fato de ter morado 
fora me trouxe vontade de conhecer mais 
a minha cidade, seus bairros, suas praças 
e parques. E me fez imaginar como seria 
Fortaleza com mais qualidade de vida”, conta.

como vive da maneira mais leve possível, o 
seu estilo pessoal não poderia ser diferente. 
“Meu estilo é simples, básico. Gosto do adorno 
em doses muito pequenas. Tento levar a 
vida com praticidade, funcionalidade e sem 
desperdícios” assim como nossa cidade deveria 
ser.

Ela mantém a bolsa preparada 24 horas 
por dia. Protetor de rosto, bronzeador, fones 
de ouvido, boné e muita água para hidratar 
fazem parte do arsenal de guerra, quer dizer, 
de praia, de stephanie amorim. a gata sempre 
sai de casa preparada para dar um pulinho na 
Praia do Futuro. o tom de pele bronzeado 
não deixa mentir que ela tem a sorte de 
morar em um lugar onde o verão dura o ano 
inteiro. “Jamais moraria em qualquer cidade 
sem praia. Morar em Fortaleza é se sentir à 
vontade para sair de casa de camiseta, vestindo 
cores, misturando texturas, abusando dos 
comprimentos, usando roupas confortáveis, 
shortinhos, saias, vestidos, cabelo bagunçado e 
se sentir muito bem assim”. 

a paisagem natural de ondas e areia 
exerce grande influência no seu trabalho de 
criação e confecção do beachwear - ela é a 
mente por trás dos lindos biquínis da La Plage. 
“o objetivo é transmitir o lifestyle de quem 
frequenta a praia e de quem, assim como eu, 
se sente bem demais nesse ambiente”. 

na companhia das amigas, da família ou 
simplesmente sozinha, a designer de moda 
pode ser encontrada batendo ponto na PF. 
“Tudo o que envolve o sol e o mar apaixona e 
conduz a minha vida. Tenho uma relação bem 
legal com a Praia do Futuro. desde pequena, 
os domingos eram sagrados, momento de 
reunião da família e diversão... era quase um 
ritual e, se faltasse praia, parecia que o final de 
semana não tinha sido completo.” E o ritual 
permaneceu até hoje.

Stephanie
Amorim

FASHION HUNTER FASHION HUNTER

Taís
Costa

Passeio Público

Praia do Futuro

Blusa Zara
Short Cronic
Sandália FYI

Anel FYI
Relógio Casio

Biquíni La Plage
Short Farm

Pulseiras de fabricação 
própria

Aneis FYI
Relógio Casio

Sandália Havaianas
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com as mudanças positivas, a praça e o entorno ganharam 
vida nova. o ambiente então se tornou seguro e com muito mais 
movimentação. “uma grande vantagem é ter as ruas habitadas 
por pessoas, e não só por carros. creio que seja pela presença 
constante de policiais, o que acaba nos trazendo segurança. Para 
quem mora em apartamento e ainda passa o dia inteiro em 
ambientes fechados com ar condicionado, é bom ter no fim do 
dia um respiro a céu aberto, onde tenha vento, verde, gente e 
boa música. a prática da corrida em um lugar como este se torna 
mais prazerosa. Em Fortaleza existem lugares maravilhosos, mas 
ainda são escassos”.

segundo a publicitária, a praça passou a abrigar diversos 
públicos de todas as idades por causa dos múltiplos espaços 
de lazer que possui. “Essa interação é incrível e gera diversas 
atividades. além da loja do ceart, é realizada a feira de artesanato, 
onde são reunidos vários artesãos expondo trabalhos bem 
bonitos e variados. na última feira tive a alegria de participar de 
uma oficina de trançado em papel, ministrada por um mestre 
artesão. o mais bacana da praça é que ela consegue congregar 
arte, cultura, lazer e esportes”.

Proteção nunca é demais para Juliana 
araripe quando ela sai de casa e toma as ruas 
da cidade em seu longboard. com capacete, 
munhequeira e joelheira, ela está preparada 
para qualquer eventual tropeço no caminho. 
o skate, que começou como um brinquedo, 
a partir dos anos 60 passou a ser fabricado 
profissionalmente e hoje é considerado um 
esporte radical. as quedas são comuns e 
fazem parte do percurso até de quem já está 
habituado a andar nas pranchas com rodas. 

Juliana faz parte do número crescente de 
meninas que aderiram ao skate. o hobbie 
transparece em suas roupas. adepta do estilo 
tomboy, tênis e camisetas são peças curingas 
em seu guarda-roupa. Geralmente como 
skatista longboarder, ela se arrisca no asfalto 
e nas pistas em diversos tipos de manobras. 
Mas quando não quer se arriscar em túneis e 
ladeiras de Fortaleza, a ilustradora curte um 
passeio mais tranquilo na Praia de iracema, 
geralmente aos finais de semana. Ju morou um 
tempo em Barcelona, estudando design. Voltou 
com os cabelos descoloridos e com saudades 
de andar livremente pelas ruas e espaços 
urbanos de skate. À beira-mar, ela consegue 
até ouvir um som tranquilamente enquanto 
anda para lá e para cá pelo calçadão. um lugar 
sempre repleto de movimento, com pessoas 
caminhando, passeando ou apenas curtindo 
a vista do mar. após uma reforma, o calçadão 
da Praia de iracema ganhou novo piso, teve 
a largura e extensão ampliadas, e assim se 
tornou mais um ponto para os skatistas da 
cidade, que desejam mais locais desse tipo 
onde moram.

FASHION HUNTER

Marília
Almeida

Praça Luiza Távora

Juliana
Araripe

Praia de Iracema

Marília almeida mora em um prédio bem 
em frente à praça Luiza Távora praticamente 
desde que nasceu, há um pouquinho mais de 
vinte anos. Foi só depois da reforma, há cerca 
de dois anos, que ela começou a frequentar 
(quase que) diariamente o local.  “Para mim, 
a mudança mais significativa foi a adequação 
da praça de acordo com as normas técnicas 
da aBnT, para garantir a acessibilidade de 
todos ao local. Ter um local de lazer que 
procura receber todos de forma isonômica já 
é conquista. na reforma também foi incluída 
uma pista de skate, parquinho, equipamentos 
de ginástica, uma cafeteria e um vagão de 
trem histórico, da década de 30, que é muito 
agradável  para ler e tomar um café”.

Vestido Farm
Bolsa Gucci

Sandália Schutz
Colares Acessórios

Relógio Rolex

Blusa Hering
Calça Cronic

Tênis Nike
Fone Nixon
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ESTILO E PESSOAL FASHION HUNTER

Você sente falta de Fortaleza, sua terra 
natal, ou já se adaptou completamente 
à correria paulistana? Tem planos de 
voltar a morar aqui?

sinto falta, pois a minha família e melhores 
amigas estão aí. no começo eu sentia muita 
saudade de Fortaleza, eu falava na minha agência 
que ia visitar meus pais uma semana e ficava 
quase um mês! aí eles me ligavam pedindo para 
voltar. a cada volta era uma triste despedida. 
com o tempo, fui me acostumando, me 
adaptando e agora não me vejo mais morando 
em Fortaleza, apesar de amar a cidade!

O seu estilo de vida atual é bem 
diferente do que você vivia aqui no 
Ceará. Sua rotina foi muito alterada?

sim. Terminei o colégio e comecei a cursar 
uma faculdade de direito, mas não consegui 
concluir nem o primeiro semestre, porque vim 
para são Paulo e logo comecei a trabalhar muito, 
então tive que abandonar. Tudo foi alterado 
com a minha mudança para cá. de repente me 
vi longe da família e amigos, das minhas raízes. 
E tinha que me “virar sozinha” em uma cidade 
enorme e mundos completamente diferentes do 
que eu vivia. Mas sempre tive o apoio da minha 
família. acabei amadurecendo muito rápido.

 

Além da beleza acima da média, o que também 
chama atenção na modelo cearense danielle 
Pontes é a humildade. com muito pé no chão, 
ela abre as portas da sua casa, em são Paulo, 
e o coração para a revista inVoga, mostrando 
que finesse vem de berço e não da conta 

bancária. o estilo de vida glamouroso que vive em são 
Paulo, ao lado do empresário dinho diniz, não é motivo de 
deslumbre; muito pelo contrário, o mais importante para ela 
não são joias ou vestidos caros, e sim o amor do namorado, 
da família e amigos (principalmente daqueles que deixou em 
Fortaleza).

Há quanto tempo você mora em São Paulo? Como 
é seu dia a dia nesta cidade tão cheia de opções e 
vida noturna?

dez anos. como o tempo passa rápido! não tenho uma 
rotina aqui. Tem dias que trabalho, em outros faço castings 
(seleção para trabalhos), e eventualmente também compareço 
a algum evento. almoço com as amigas, vou ao shopping. 
Tento fazer academia todo dia (faço em casa com personal). 
segunda, quarta e sexta, musculação. Terça e quinta, muay thai! 

 
Quais são seus lugares prediletos em São Paulo?

o meu lugar predileto atualmente é o Bar da cerveja do 
meu namorado, que abriu recentemente na Lorena, o bar 
Karavelle. Tem três andares e ficou maravilhoso!  E um dos 
meus restaurantes preferidos é o Gero.

 

GAROTA
PÉCHÃO

NO 

Linda e cheia de estilo, Danielle Pontes foge da 
badalação e mostra que prefere o aconchego do lar que 

divide com o namorado Dinho Diniz, em São Paulo.

Foto: Cauê Moreno
Edição: Levi Arruda

Beleza: César Cortinove
Assistente de foto: Roatã Scotoni
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E a carreira de modelo? Você ainda 
está realizando muitos trabalhos ou 
diminuiu o ritmo?

Tenho diminuído o ritmo, principalmente 
de viagens! Viajava bastante e estava sempre 
mudando de um país para outro! hoje tento 
selecionar mais os trabalhos. Faço o que 
realmente vale a pena e me agrada, mas ainda 
espero trabalhar bastante.

 
Quais são os seus planos profissionais? 
Pretende continuar trabalhando com 
moda no futuro?

Eu gosto muito de moda e tudo que 
envolve esse mundo. como modelo, aprendi 
muita coisa e me apaixonei por esse meio... 
adoro o poder que uma roupa, ou acessório, 
possui de influenciar o seu humor, salientar a 
sua personalidade. acho que a moda é uma 
arte, uma arte que se usa e uma arte que 
todos podem ter acesso de alguma forma. 
Tenho planos para trabalhar na área, mas nada 
definido ainda. 

Muitas meninas se 
inspiram nos seus looks 
e possuem curiosidade 
em saber como é 
sua vida repleta de 
glamour em São Paulo. 
Como é a rotina ao 
lado do empresário 
Dinho Diniz? Você já se 
considera uma mulher 
casada?

o que é uma vida de 
glamour para vocês? (risos) 
Tenho uma vida normal 
aqui. Trabalho e resolvo as 
minhas coisas do cotidiano 
normalmente. não me sinto 
casada, pois acho que o 
compromisso do matrimônio 
é algo sério e, apesar de 
morar com ele, sei que não 
é a mesma coisa e pretendo 
me casar um dia.  nossa 
rotina é igual à de qualquer 
casal, gostamos de aproveitar 
a casa, ficar juntos. O Dinho 
trabalha bastante. Eu respeito 
e admiro demais a história 
de vida dele e tudo o que ele 
construiu.

 Qual foi o mimo mais especial 
que você já ganhou dele? E o mais 
extravagante?

o mimo mais especial sem dúvidas 
foi a minha cachorrinha, Belli. sempre 
falo isso. Entre todos os presentes, ela 
é a mais especial para mim. Posso dizer 
que o mais “extravagante” foi logo 
quando nos conhecemos. Era a semana 
do meu aniversário e durante os sete 
dias que antecederam a data ele me deu 
um presente a cada dia. Fiquei surpresa 
porque ele não conhecia meu gosto 
direito e me deu todos os presentes que 
eram exatamente a minha cara. até que 
no dia do meu aniversário ele me pediu 
em namoro, então ganhei o presente 
mais “extravagante”e o melhor que eu 
poderia receber: o amor. 

“Acho que meu cuidado 
com a beleza tem tudo a 
ver com o estilo de vida 

saudável que tento levar”

 
O baile de gala beneficente da amFAR foi 
realizado na sua casa este ano. Como foi o evento?

É a segunda vez que o evento é realizado na casa do 
dinho e é o mais bacana do ano! Vêm pessoas e celebridades 
do mundo inteiro pela causa, que é a busca da cura da aids. 
os preparativos começam aproximadamente um mês antes, 
para deixar a casa e tudo impecável para o baile, receber 
os convidados e cada vez conseguir bater recordes nas 
arrecadações para a instituição. Vale ressaltar que, mais do que 
uma festa, é um evento beneficente que ajuda milhares de 
pessoas no mundo todo.

 
Qual a peça de roupa favorita que você tem 
no guarda-roupa? Seu estilo é mais ousado ou 
clássico?

Estou sempre mudando de “peças favoritas”. atualmente 
é uma calça de couro preta Balmain.  acho que meu estilo é 
um pouco dos dois. Gosto de peças clássicas com um toque 
ousado, moderno. 

ESTILO E PESSOALESTILO E PESSOAL
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Quando você sai de casa, o que não 
pode faltar de jeito nenhum no seu 
look?

Óculos escuros! amo e faço coleção. de 
noite: salto, sempre!

 
Você tem alguma musa inspiradora, 
um ícone da moda que você acha 
incrível?

olivia Palermo! acho uma mulher incrível. 
amo o estilo, a postura e tudo que ela usa. 

 
Quais são as suas dicas de 
maquiagem? De quais produtos você 
não abre mão?

uma dica de maquiagem: bastante rímel! 
Passo muitas camadas e vários, com diversos 
tipos de máscara. E outra dica importante, 
claro: nunca dormir de maquiagem. um 
produto do qual não abro mão: curvex! Gosto 
de variar no estilo de make. o look é quem 
dita a maquiagem que você deve seguir. Gosto 
de boca vermelha e, como já disse, de cílios 
realçados. 

 
Qual seu ritual de cuidado com o 
rosto e cabelo? Você tem algumas 
dicas de beleza?

não sou de usar muitos cremes para o 
rosto, mas como uso bastante maquiagem, 
limpo bem a pele todos os dias. Tento não 
tomar muito sol e quando pego uso bastante 
filtro, principalmente no rosto. Faço também 
uma limpeza de pele a cada mês. acho que 
meu cuidado com a beleza tem tudo a ver 
com um estilo de vida saudável que tento 
levar! Fazer exercícios e me alimentar bem. 
não tem remédio e dica melhor para a beleza, 
faz toda a diferença. com o cabelo, a cris, do 
Laces, quem cuida e faz milagres! 

 
Qual foi o lugar mais interessante 
que você já conheceu, a viagem mais 
exótica?

Já viajei bastante a trabalho, mas acaba que 
você não conhece muito do lugar aonde vai. 
a mais exótica foi uma cidade no Equador: 
Cuenca! Fui para fotografar e fiquei três dias 
entre as montanhas. E a mais interessante foi a 
primeira viagem que fiz com o Dinho para St 
Barths, no meu aniversário do ano passado!

“O que é uma 
vida de glamour 

para vocês? 
(risos) Tenho 

uma vida 
normal aqui”
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um cara de

CONQUISTAS Desde muito novo, Marcílio Browne tinha o sonho de 
tornar o Windsurf o seu ganha pão. Ele começou 
a praticar o esporte com apenas quatro anos de 
idade, e com doze virou profissional. Hoje mora 
no hawaii e conheceu os lugares mais legais do 

mundo por meio do trabalho. Mas como ele conseguiu chegar 
tão longe e se destacar no esporte? com o apoio da família. 
Marcílio deve seus inúmeros títulos, dos diversos campeonatos de 
que já participou, ao pai e ao tio, também campeões no esporte. 
com a ajuda dessa dupla o sonho virou realidade. E continua se 
tornando possível a cada nova vitória. Recentemente, ele ficou 
em primeiro lugar no campeonato mundial PWa cold hawaii.  
“Esse último foi a realização de um sonho para mim. Eu sempre 
quis ganhar um título na modalidade de wave  e trabalhei muito 
durante os últimos anos. Muito bom finalmente conseguir o 
objetivo que busquei por tanto tempo. Fui também campeão 
da etapa de fuertventura duas vezes (2007 e 2008) e campeão 
mundial do circuito de freestyle em 2007”.

nas competições, o medo passa longe. É preciso ter muita 
coragem e disposição para encarar as ondas gigantes. durante 
a participação na Storm Chase, o desafio era encarar o mar 
em fúria no meio das tempestades. “uma experiência única e 
diferente de tudo que eu já havia feito. Temos que estar em ‘stand 
by’o tempo inteiro e prontos para irmos para qualquer lugar do 
mundo em 48h e competir em ventos acima de 100 km/h”.

além de atleta disciplinado, Brawzinho é simpático, educado e 
um colírio para os olhos. Gosta de praticar suP e surf nas horas 
vagas. “não gosto muito de academia, mas faço um pouco, pois 
sinto que me ajuda e também faço muito alongamento. Prefiro 
dormir bem e aproveitar o dia e, eventualmente, quando estou 
no Brasil, gosto de sair e me divertir com meus amigos, já que 
não os vejo muito durante o ano”. 

Com beleza e talento, participou de vários filmes de ação e 
documentários sobre o Wind.  “Foi muito legal produzir os filmes, 
fizemos várias viagens inesquecíveis com alguns amigos e para 
lugares com as melhores ondas do mundo, tudo isso sem o stress 
de competir. apesar de ter sido trabalho intenso (muitas horas 
de filmagem por dia), foi muito divertido, pois enquadramos as 
melhores condições possíveis, com ondas gigantes e perfeitas. 
Fora isso, tivemos um ótimo retorno e reconhecimento dentro 
do mundo do windsurf, especialmente na Europa. seria legal um 
dia ter a chance de divulgar mais esse esporte no Brasil também”. 
sobre os planos para o futuro, depois que se aposentar, ele não 
parece preocupado e diz que ainda não teve tempo para pensar 
nisso. Com tantos sonhos concretizados, fica difícil acordar.

O CARA
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MENINAS

SUPER
Se você acha que joias, 

decoração e desenhos coloridos 

são coisas de meninas... bem, você está 

certíssimo! Apresentamos três jovens designers que 

vêm conquistando espaço em suas respectivas áreas 

com dedicação e talento, provando que a sensibilidade 

feminina é grande aliada da criatividade. Elas têm a força!

Érica Martins pode ser classificada como a aluna 
nerd da época do colégio! Curiosa e muito 
estudiosa, quando terminou a faculdade de 
Arquitetura decidiu se especializar e buscar algo 
mais técnico para a sua formação profissional. 

Nessa procura entrou de cabeça na área de design. “Acabei 
descobrindo muitos personagens ícones do design que 
foram arquitetos e que desenvolveram um trabalho incrível. 
Conheci pessoas que trabalhavam tão apaixonadamente 
nessa área, que eu ficava no mínimo curiosa em tentar 
entender como eles trabalhavam. Comecei a participar 
de palestras, eventos, me inscrever em cursos. A área de 
design é bastante ampla e muito encantadora”.

Érica passou quase dois anos morando na Itália. Em 
outro país, com uma cultura diferente, ela conta que 
amadureceu muito profissionalmente. “Em Milão, consegui 
perceber o quanto a moda, o design e a arquitetura estão 
ligados e conversam entre si. Essa minha temporada 
me fez entender que a moda é muito mais do que 
essa coisa volátil, fútil e improvisada, como as pessoas 
erroneamente pensam. Ela é uma ciência como qualquer 
outra. Completamente justificada. Essa minha experiência 
me fez ver com olhar mais maduro que as pessoas de 
lá, como estão sendo ‘bombardeadas’ de informações 
culturais, acabam desenvolvendo uma visão crítica e 
encarando isso de uma forma mais natural, onde buscam 
mais a identificação com um estilo, com um pensamento 
e com uma forma de ser e estar do que apenas com a 
aparência final”.

A parceria com o sócio, Cadeh Juaçaba, 
no estúdio de design DeGiz, veio de Milão. 
Ela fez desenho industrial, e ele design de 
produto na mesma época.  “Como temos 
formações distintas (eu, arquiteta; ele, 
publicitário e artista plástico), percebemos 
que tínhamos “expertises” complementares, 
afinidades mútuas. Mesmo sabendo das 
dificuldades de trabalhar com design em 
Fortaleza, decidimos apostar na ideia de 
sermos pioneiros em uma área ainda muito 
nova, mas com um grande potencial”.

E os projetos da designer já estão 
ganhando o mundo. Em outubro, ela e a 
equipe que está participando do concurso 
do The Battery Park, vão para Nova York 
participar de uma feira onde vão exibir um 
novo conceito de cadeira ecofriendly para 
espaços públicos, a U ROCK CHAIR.  Ela 
também possui três projetos na Casa Cor 
desse ano. Com esse ritmo, ainda vamos 
ver e ouvir muito mais de Érica Martins 
por aí.

PODEROSAS

MADE IN CEARÁ

Érica
Martins
Designer de 
móveis

Fo
To

s 
Pa

T
R

íc
ia

 P
a

Es



inVoGa 85 

Por onde passa, em suas viagens, Nathália 
Canamary gosta de comprar peças que 
marquem esses momentos.  Quando foi ao 
Chile pela primeira vez, em 2009, ela conheceu 
o estúdio de joalheria contemporânea Walka 
Studio. Até então, era apenas uma consumidora 
desses produtos. “Depois disso, comecei a 
me interessar mais sobre o tema, procurar 
na internet e comprar o trabalho de outros 
designers de joias pelo mundo. Em 2012, resolvi 
fazer um curso de joalheria e procurei pelos 
chilenos do Walka Studio novamente. Descobri 
que além do ateliê eles tinham uma escola. Fui 
para passar dois meses em um curso intensivo, 
mas acabei ficando oito e pude também 
trabalhar na produção do ateliêr”, conta.

Nesse tempo em que morou fora, ela conta 
que saiu da zona de conforto, abriu novos 
horizontes e se arriscou em outros desafios. 
“Já tinha morado na Espanha na época da 
faculdade. Desta vez queria sair do Brasil, mas 
não da América Latina, pois acredito muito na 
riqueza cultural dos nossos países ‘hermanos’. 
Morar em Santiago foi maravilhoso. A cidade é 
organizada e com uma programação cultural 
muito ativa. Conheci o trabalho de vários 
outros designers chilenos, e uma das coisas que 
mais me chama atenção é a forma como eles 
valorizam as suas raízes e riquezas naturais”.

Formada em Arquitetura, com pós-
graduação em Paisagismo e Iluminação, ela não 
considera que mudou de profissão. “Acho que 
me inspiro nas referências que eu tenho da 
minha formação em Arquitetura. Quero sempre 
entender as possibilidades do material com que 
estou trabalhando e criar peças que atendam a 
estas características. Gosto de formas puras e 
linhas simples”.

O que começou apenas como um interesse 
se tornou uma profissão. Quando voltou a 
morar no Brasil, ela abriu um estúdio, onde 
produz suas joias. Sobre o trabalho que vem 
realizando, diz: “Acho que uma joia pode ser 
mais preciosa pelo valor design do que pelo 
valor financeiro dos materiais usados. Tento 
sempre passar isso para o meu trabalho. Não 
quero dizer que não trabalho com materiais 
caros. Trabalho, sim, e gosto muito tanto de 
ouro como de pedras preciosas. Só não gosto 
de exagero e acho que um bom desenho vale 
mais do que brilhantes”.

Quando entramos no mundinho criativo 
da ilustradora Cris Frota, localizado no seu 
quarto-barra-atelier, a ausência de cores 
predomina. O branco nas paredes dá o tom 
clean ao ambiente. Tudo básico, como seu 
estilo pessoal, e simples, como o traço dos 
seus desenhos. A expressão “menos é mais” 
se encaixa perfeitamente na vida e nas obras 
dessa artista em ascensão, que já expôs seu 
trabalho na barraca de praia Guarderia Brasil 
e têm uma mostra marcada para outubro, 
em São Paulo. Ah, e também vai participar da 
edição da Casa Cor deste ano. “Expor sempre 
é um momento incrível para mim. Poder 
observar a reação das pessoas é curioso, eu 
gosto, a gente acaba se envolvendo”, relata.

As cores entram nos quadros que faz, 
com muito azul, cor do mar que tanto inspira 
essa artista. O sol e o movimento sempre 
são representados de maneira delicada com 
aquarela e caneta unipin. Formada em design 
de moda, Cris conta que foi depois de passar 
uma temporada na Califórnia que a vontade 
de desenhar voltou. “Eu iniciei esse processo 
(de desenhar) bem pequena, fui crescendo 
e esqueci por um bom tempo, deixei de 
lado. Quando fui passar uma temporada na 
Califórnia, algo despertou novamente. Minha 
vida era um sonho em Santa Bárbara, a cidade 
em que morei, e acho que isso pode ter sido 
o click, pois vivenciava muitas coisas bonitas”, 
relembra saudosa.

Fortaleza teria muito a ganhar com a 
beleza dos trabalhos dessa artista nas ruas. 
“Adoraria poder expor nos muros da cidade, 
poder levar um pouco da leveza do meu traço 
e da energia suave que tento transmitir nas 
minhas ilustrações, mas ainda não tive essa 
oportunidade. Meu trabalho pode ser visto 
no cardápio da barraca Guarderia Brasil, em 
algumas agências de publicidade, loja de surf e 
estúdio de tatuagem”.

Para o futuro, utilizar novos materiais e 
aprimorar outras técnicas estão em sua lista 
de afazeres. “Estudar e aprimorar as técnicas 
é sempre importante, faz parte da evolução 
como artista. Acho que todo artista tem certa 
curiosidade ou necessidade de explorar novos 
materiais. Os muros e as telas serão meus 
próximos alvos”, avisa.

Nathália
Canamary

Cris
Frota
Ilustradora

Designer 
de joias
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Fiorella usa:
Vestido de renascença Rosá

Anel Doratto
Brinco Baua

Pulseira Acessórios

Pink ou 
yellow?

A vez das 
ciganas

Holliúdy 
TropicalPRINT

mania

Duelo entre as 
duas cores hit 
da estação

Entenda a 
tendência gipsy 

e siga o estilo 
das andarilhas 

fashion

Nossa dream girl posa 
em clima de backstage 
glamuroso com Halder 
Gomes, diretor do filme 

Cine Holliúdy

Saiba como usar 
as principais 
estampas do 
verão
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WISHLIST

ROSAAMARELO

Vale a pena inVestir 
no pink em: looks 

monocromaticos, com 
calça jeans clara, 

para ficar cool, e na 
combinação fashion com 

animal print 
Nicole Pinheiro - 

Blogueira 

Gosto muito de usar bolsa ou 
sapato pink com um look todo 

branco. É diVertido e fica a 
cara do Verão. Lelê Saddi - 

editora de moda

adoro o modo que raf simons trabalha 
o amarelo na coleção resort da dior, 
usado com base preta. forma um efeito 

Gráfico chic e super contemporâneo. 
Marcos Marla - stylist

acho linda a mistura 
do amarelo ouro com 
listrado em branco e 
marinho, bem no estilo 
naVy. 
Jamille magalhães - 

estilista

PINK & 
YELLOW

Cholet

Lolla

Meio Tom Meio Tom

Espaço Manix Lapis Lazuli

Produção

Anel de rubis 
indianos Cleide 

Design

Toli

Brinco de 
prata com 
citrinos La 
Vie Joias

Joiola

Urb Store

Caxingó’s

Rosa pink ou pastel, 
amarelo limão, ouro ou 

canário - o tom não 
importa, basta usar uma 
das cores para atualizar 

seu look de verão. 
Especialistas em estilo dão 
dicas de como usar sem 

erro. Se joga!
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Acessórios em tamanho maxi e 
cheios de brilhos, franjas, florais com 
fundos escuros... Itens que já estão 
na moda compõem o estilo gipsy, 

que usa o charme cigano e mistura 
com peças modernas. 
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GIPSY

Florais, babados e tops 
cropped já apareceram 

em coleções de Yves saint 
Laurent, Pucci, Givenchy 
e até da marca brasileira 

neon – todas inspiradas na 
cultura gipsy.

Para fugir do look 
caricato, misture 
acessórios de 

inspiração gipsy 
com peças que 

tenham uma pegada 
esporte, como a 

calça de moletom – 
o resultado é uma 
produção forte e 

nada óbvia.

WISHLIST

R do Sol

Pucci

Bayusha

Tressam

Acessórios

Acessórios

Camila Klein 
para
Bayusha

Doratto

Pulseiras 
Luciana 
Rangel

Camila Klein 
para Bayusha

Jolie

Tressam

aposte nos acessórios com 
moedas em ouro ou prata. 
Eles são característicos dos 

ciganos, por serem a maneira 
mais segura de carregarem suas 

riquezas pelas cidades onde 
passavam.
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Toli

WISHLIST

Estampas de frutas 
já são hit! E aqui 
a melhor dica é: 

balancear. Acalme 
a estampa vibrante 
do vestido com um 

casaco de cor neutra 
e sandálias nude.

Aposte no biquíni 
estampado na 

produção. Monte 
um look no estilo 
resort chique com 

calça de cintura alta e 
acessórios poderosos.

O body promete ser 
a peça desejo desse 
verão! Por ser bem 

diferente e completo 
para o banho, 

combine com óculos 
de design clássico 
mais power colar e 

arrase.

Se a estampa tem 
limões, crie um look 

tão refrescante quanto 
uma limonada! O 

truque: repetir uma 
cor que aparece na 
estampa em outra 

peça, que nesse caso 
é o sapato.

A estampa floral meio 
abstrata merece ser o 
centro das atenções. 
Combine com uma 

blusa confortável e de 
textura diferenciada.

Dá para combinar uma 
peça estampada com 

outra de cor forte, sim! O 
que influencia é o tecido, 
que é leve e um pouco 

transparente, dando leveza 
à combinação. E ainda 

orna com as aplicações de 
rendas, que deixam a peça 

rica.

Jolie

Cronic

Joiola

Sonho dos Pés

Cronic

Donali

Ray Ban para 
Itamaraty

Stilo Amália

Capodarte

Blazer 
Lelia Costa

Miss Lolla

Joiola

Jorge Bischoff

Sonho dos Pés

INVISTA NAS 
ESTAMPAS

Já chega de só usar peças básicas. 
agora é a hora de investir nos prints 
mais marcantes da temporada e usá-
los em várias ocasiões. criando looks 

bem diferentes, ninguém vai cansar das 
estampas!

Meio Tom

Stilo Amália

Stilo Amália

Capodarte

Rachel Gomes
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antes compridos e com tecidos grossos para proteger as trabalhadoras das fábricas, hoje os macaquinhos 
vêm em versões curtinhas e leves para as horas de lazer. Eles facilitam as vidas das mulheres que buscam 

conforto e praticidade, mas sem deixar o estilo de lado. são um clássico de verão!

MACAQUINHO

TROPICAL CLÁSSICO PRAIA POP ÉTNICO

Joiola CosmicCronicVellbizzEspaço Manix

AP AcessóriosJorge BischoffMeia Sola Maison
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Uma Mulher cheia de escolhas
          precisa de um guarda roupa  
                                 Cheio de Opções!

WISHLIST

Meia Sola Maison Sonho dos Pés
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WISHLIST

confortável e feminina, a bata étnica garante produções perfeitas para enfrentar o 
calor do nosso país tropical. anote aí: vai ser peça-chave nesse verão. ao usar, aposte 

em uma base de tons terrosos e ouse nos acessórios.

Tendências que vão te acompanhar pelo dia inteiro.

BATA ÉTNICA

Rosá

Jorge BichoffJorge Bichoff

Acessórios

Acessórios

Sonho dos Pés

Meia Sola 
Maison

Bayusha

Bayusha

DIA NOITE

Varejo - Dom Luís, 311, Aldeota 85 32245560 | Atacado - Rua Ana Neri, 465, Jardim América 85 34943175
 misslollaoficial                        lojamisslolla
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Tendência lançada pela estilista francesa isabel Marant, a number t-shirt é a peça tem que ter 
da vez! Para balancear o despojamento do estilo esporte, dê preferência a cores básicas, como 

preto, branco e azul. a modelagem cropped da camiseta garante pontos duplos.

NUMBER T-SHIRTS

DIA NOITE

WISHLIST

Top Cropped Jolie

Sonho dos Pés

Toli

Capodarte

Ray Ban para 
Casa dos 

Relojoeiros

AP Acessórios

Jolie

Acessórios

Meia Sola Maison

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

revista_5-alterada.pdf   1   13/09/2013   13:19:36
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BALADADIA

ACADEMIA

PRAIA

Meio Tom

Meio Tom

Frikotes

AP Acessórios

Tressam

Condor para Casa 
dos Relojoeiros

Sonho dos Pés

R do Sol

Meio Tom

Roberto Cavalli 
para Tallis

Someday

Meia Sola Maison
Mentacafé

WISHLIST

SHORT BOXER
Saído da seção de roupa esportiva, 
o short boxer ganha versões mais 

refinadas em tecidos nobres e recebe 
passe livre para ir a vários ambientes 

com muito estilo. Combine com peças 
confortáveis e dê um nocaute nos looks 

sem graça.
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Estilo vem de dentro e deve 
ser colocado em tudo o que 

nos veste e rodeia. Por isso, a 
lingerie não deve ficar de fora. 
Da fetichista à romântica, há 

opções confortáveis e sensuais.

ESTILO 
ÍNTIMO

PIN UP

ROMâNTICO

POP

a estampa de poás 
é clássica e divertida, 
perfeita para quem 
gosta de se assumir 
como uma pin up 

moderna.

Renda preta e animal 
print (nesse caso, a 

oncinha), são infalíveis 
para colocar para fora 
seu lado mais felino e 

feminino.

Leves e delicadas, as 
lingeries românticas 

têm cores claras, 
laços, babados e até 

aplicações – detalhes que 
enriquecem as peças.

cores fortes e peças 
confortáveis deixam o 

dia mais alegre e trazem 
confiança. São sempre 

boas escolhas. rua monsenhor Catão, 1155, loja 2, Aldeota. 85 9181.3725 85 3067.0600
@lassolingerie                      lasso Adulto e infantil

Diuncorpo

Dilady

Diuncorpo
Dilady

DiladyParente

Parente

Lasso

Lasso

Lasso

WISHLIST

FETICHISTA
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Pulseiras Luciana Rangel
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Editoras de moda e guapas estilosas de todo o mundo 
já usam vários tipos de pulseiras misturadas em um 

braço (ou nos dois) há algumas temporadas. Elas estão 
sempre procurando braceletes interessantes para 

compor suas arm parties, e já descobrimos qual é a 
escolha da vez: a pulseira italiana. o modelo é delicado 
e pode vir em ouro ou prata, com ou sem cristais, e em 
vários tipos de trançados. É a opção perfeita para quem 
prefere modelos de pulseiras mais finas e quer entrar na 

onda do pulseirismo. 

it!
PULSEIRAS

Pulseiras Doratto
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WISHLIST

Miss Luxury
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seja grande ou discreta, a corrente é a escolha certeiro 
para dar peso às produções. Já que a década da vez é 1990, 
nessa temporada foi a estética do gueto daquela época que 

foi resgatada. Pense em Tupac, notorious B.i.G. e snoop dogg 
como as referências. Todos adoravam usar correntes enormes 

para mostrar poder. E a musa desse estilo hip hop hoje 
em dia é ninguém menos que Rihanna! Mas as europeias 
também já estão usando com suas roupas minimalistas. E 
se seu estilo está mais ligado ao rock, inspire-se na última 
coleção da Versace, apresentada na semana de moda de 
Milão. Por aqui as opções são inúmeras, principalmente 
entre os acessórios, como em sapatos, bolsas e colares. 

Também há a possibilidade de entrar na tendência 
com roupas que têm aplicações de correntes. 

ao usar, deixe-a em destaque e não tenha medo 
de exagerar no tamanho, nem de misturar com 

outros estilos. nossa aposta: use o colar-gravata 
poderoso para deixar os olhares acorrentados 

em você!

CORRENTES

Rua adolfo Pinheiro, 176 -  dionís io Torres (85) 3257 4325

av. dom Luis , 1108 - aldeota (85) 32675437

Rua Barbosa de Freitas, 1487 loja 3 - 3224.2971

  @apacessor ios           /apacessor ios

Versace

Dsquared 2

Chanel

Jorge 
Bischoff

Produção

Mentacafé

Capodarte

Acessórios

Camila Klein
para Bayusha

 Bonne
Chance

Frikotes
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9

1

2

3

45

6

7

8

1. Colar de safira Tallis Joias
2. Blusa Someday
3. Short Someday

4. Short Espaço Manix
5 e 6. Biquíni Meio Tom

7. Anel de pérolas Tallis Joias
8. Saia Lápis Lazuli

9. Colete Lápis Lazuli

WISHLIST

ESCOLHAS DA

A estrela da nossa capa 
escolheu os produtos que são 

must have para esse verão. 
Confira:
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MODA O NOVO 
LUXO 

ESTÁ NAS 
RUAS

Como as vitrines traduzem a 
tendência que preza um lifestyle 

mais simples, surpreendente 
e engajado com as novas 

linguagens

POR JACKSON ARAÚJO

Depois de uma década 
mergulhada na internet para 
compreender as novas ondas 
jovens que movimentam o 
mercado, a Moda, senhora 

dos tempos, volta o olho para os 
comportamentos das ruas, revalorizando 
esse cenário como palco irrefutável de 
transformações. claro, agora mais do que 
nunca, estabelecendo links inseparáveis entre 
o que acontece on e offline.

BARNEYS NY

um dos momentos mais interessantes do Visual 
Merchandising de Nova York durante sua semana de desfiles, 
no último mês de setembro, foi a vitrine especial criada 
pela Barneys nY para celebrar a chegada das coleções de 
outono-inverno 2013/14. Em completa sinergia entre vídeo, 
música e comportamento jovem, a vitrine elege como musa 
fashion a incensada Lou Doillon – filha da cantora e eterna 
musa Jane Birkin – e propõe o consumo da experiência 
exatamente como prega a tendência do novo Luxo, que 
valoriza a conexão com as artes visuais como propulsor 
de uma vida mais inspiradora. a instalação, batizada de “all 
about”, celebra o lançamento do álbum da cantora, “Places”, 
à venda, claro, na loja. É, não basta apenas mostrar ; tem que 
vender, conectando a rua e seus desejos ao mercado. Todos os 
pontos com seus respectivos nós.

Lou doillon vira uma grande marionete exposta na vitrine 
ao lado de instrumentos musicais. noutra vitrine, o clipe da 
cantora, assinado pela dupla inez van Lamsweerde e Vinoodh 
Matadin, fecha o pacote que comunica do começo ao fim o 
mesmo desejo: experimentar é preciso.

SAKS FIFTH AVENUE

com bom humor, a saks faz uma alusão ao lançamento 
das coleções de outono-inverno 2013/14 com a chegada de 
um email em sua caixa postal. ooops... Email, não, cartas! sim, 
cartas postadas em envelopes de verdade. nas vitrines, caixas 
de correio jorram envelopes assinados com os nomes das 
marcas que são vendidas na famosa loja da Quinta avenida. É 
que nessa onda do novo Luxo, desconectar para conectar é 
palavra de ordem.

SELFRIDGE’S

Enquanto isso, em Londres, berço da valorização dos novos 
talentos e da moda de rua, a selfridge’s prossegue apresentando os 
nomes emergentes da moda local.

Por trás de toda uma bem pensada ação que vem aliada à 
London Fashion Week e ao London design Festival, as vitrines 
simbolizam o desejo da megaloja em se manter relevante na vida 
dos jovens, assumindo o papel de perfeito laboratório que dá aos 
designers de amanhã a oportunidade de criar vínculos com os 
consumidores de hoje. É uma simbólica representação da essência 
da criatividade que promove o novo incessantemente, exatamente 
como quer a tendência do novo Luxo, em que a moda assume o 
papel de mecenas dos talentos contemporâneos que ainda estão 
por vir, não se prendendo a velhas estratégias exibicionistas da 
antiga logomania, tão fora de uso.
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Rua Des. Leite Albuquerque, 832 - Lj. 850 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - Fone: (85) 3261.7975

/ljamissluxury /lojamissluxury
0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

Apostando no conceito de fashion jewelry, 
Georgina sales e Georgiana cardoso, 
mãe e filha, apresentam na Bayusha um 
mix de bijuterias e semijoias sofisticadas. 
Em sintonia com os desejos mais atuais 

das consumidoras, a multimarcas tem como foco a 
valorização dos designers brasileiros, que criam peças de 
alta qualidade e design diferenciado. correntes, pedrarias 
e cristais são alguns dos materiais usados por grandes 
nomes, como hector albertazzi, camila Klein e Estela 
Geromini, enquanto criadores em ascensão enriquecem 
a variedade de estilos oferecidos. a seguir,  conheça um 
pouco mais dos designers que você poderá encontrar na 
Bayusha. 

BAyusHA | shopping Villa Mall, Rua coronel Jucá, 523, 
loja 04 85 3267.2345  instagram: @bayushastore

BIJOUX 
COM 
ASSINA-
TURA

Gabriela Pires: a originalidade é a 
essência da marca. a consumidora de 
Gabriela Pires é fashion, feminina, luxuosa 
e original. Por esta razão, glamour e 
sofisticação são itens fundamentais nas 
peças que levam a assinatura da designer, 
que aposta em acabamentos de qualidade 
e com um toque contemporâneo.

Lolitas: a Lolitas é uma marca 
contemporânea de bijoux de luxo. além de 
criar peças atemporais, umas das grandes 
preocupações de alessandra dalmolin, 
sua designer, é em estar atualizada com as 
tendências. a marca foi homologada pela 
swarovski este ano, podendo assim usar os 
famosos cristais em seus produtos.

Camila Klein: “Quando crio, sempre 
busco trazer inovação através de novas 
combinações de texturas, cores e materiais, 
o que resulta em uma fashion jewelry 
contemporânea e sofisticada.”

SHOPPING

Heleninha Bordon usa 
Camila Klein. Suas 

peças são encontradas 
com exclusividade na 

Bayusha

SHOPPING

Fo
To

s 
sT

iL
L 

a
LE

x
 a

R
a

ú
Jo

/R
EP

R
o

d
u

ç
ã

o



114 inVoGa inVoGa 115 

DESIGN 
COSMOPOLITA 
E CUIDADO 
ARTESANAL

SHOPPING

Toda mulher sabe que sapatos, cintos 
e bolsas são capazes de mudar todo 
o visual, até de um closet inteiro! Mas 
também sabemos que eles sofrem no 
dia a dia e podem nos fazer sofrer. Por 

isso, nada nos deixa mais realizadas que encontrar 
produtos que estejam ligados à moda atual, ao 
conforto e à alta qualidade.

Pois é assim que a capodarte se apresenta: 
uma marca que busca surpreender a mulher 
contemporânea com sapatos e bolsas altamente 
elaborados, com detalhes exclusivos e acabamento 
perfeito. com peças ligadas à moda e, ao 
mesmo tempo, clássicas, a grife une nos seus 
produtos tecnologia de última geração com arte 
contemporânea e alto nível de conforto.

Sua receita de sucesso – design sofisticado 
com acabamento artesanal – deu bons frutos. a 
primeira loja foi inaugurada em 1991, nos Jardins, 
reduto da moda de são Paulo, e hoje já são 58 
espaços exclusivos. suas franquias traduzem todo 
esse estilo da marca, mesclando com perfeição o 
moderno e o clássico.

Por tudo isso, a loja é parada obrigatória para 
mulheres cosmopolitas que apreciam a qualidade 
em todos os detalhes!

CAPodArTe | shopping iguatemi, 85 3241.0332 
instagram: @capodarteiguatemi | Facebook: 
capodarte.iguatemi | www.capodarte.com.br
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CLÁSSICOS

Tramas 
em couro 
e detalhes 
rebuscados 
garantem a 
riqueza das 

peças.

naturalmente 
sofisticadas, 
as pedras 
fazem as 

peças ficarem 
tão preciosas 
quanto joias.

Matelassê, 
monogramas e 

modelos consagrados, 
como sapatilhas e 
scarpins, têm lugar 
cativo nas coleções.

seja com 
metalizado ou 
com aplicações, 

os modelos 
para festa ou 

casuais te farão 
brilhar.

Separamos quatro 
tendências para 
você atualizar seu 
closet de verão. 
Check this out!
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Moda que 
atravessa 
gerações

SHOPPING

Quem não tem orgulho de ver sua loja 
favorita crescer e saber que você fez 
parte da sua história? Pois é assim que 
se sentem as clientes da caxingó’s, 
que existe há 26 anos e mantém uma 

clientela fiel desde sua abertura.

Teka otoch começou vendendo roupas na sua casa 
e hoje é dona de uma multimarcas sólida e respeitada, 
que está com novo endereço, agora na nobre avenida 
dom Luís. o nome da loja é uma homenagem ao seu 
pai, que tem uma fazenda chamada caxingós. E essa 
ligação com a família continua forte, já que Teka conta 
com sua filha, Liana Otoch, para cuidar da decoração, 
e ainda atende a gerações de famílias que cresceram 
frequentando a loja.

Pelo público vasto, que vai da jovem até a senhora, 
as peças vendidas vão do que é clássico e atemporal, 
como alfaiataria, até as tendências mais atuais, como os 
prints de azulejo português e tropicais. Mas qualidade 
e preço justo não são deixados de lado! Trazendo 
marcas do Rio de Janeiro, são Paulo e Belo horizonte, 
como Vivaz, Mary Zaide, Bloom Jeans, skazzi (marca 
que a Thassia naves usa e criou uma coleção em 
parceria), Lucidez, Lix, Kalandra, entre outras, suas 
peças atendem a todas as ocasiões, do despojado até 
a festa, passando pelo esporte fino. E o tratamento 
diferenciado, com acompanhamento próximo às 
clientes continua até hoje, sempre atraindo quem 
gosta de moda com qualidade.

CAxingÓ’s | av. dom Luís, 1075 - loja 08
Meireles - fone: 85 3244.3966
Fax 85 3224.0232

Teka Otoch, dona da 
Caxingó’s.
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acessórios grandes e poderosos são 
especialidade da stilo amália, marca 

que aposta nas pedras brasileiras para 
criar semijoias que elevam o status de 

qualquer produção. 

sTilo AmáliA | Rua coronel 
Manoel Jesuíno, 962 - Varjota 85 

3082.7581 85 9167.8637
www.stiloamalia.com.br

GRANDES 
DETALHES

SHOPPING

www.men t a c a f e . c om
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UMA 
DÉCADA 
DE 
OURO

Uma marca que torna realidade os desejos de sucesso 
e sensualidade das mulheres. É assim que a Jorge 
Bischoff se posiciona hoje no mercado, após 10 anos 
de intenso crescimento. a cada estação, é na sua loja 
que encontramos aqueles modelos must have!

aos 18 anos, o designer Jorge Bischoff, que cresceu em 
uma família ligada ao setor calçadista, já desenvolvia coleções 
para grandes grifes internacionais. Em 2003, instalou uma loja-
laboratório em Porto alegre – e o sucesso veio rápido. Resultado: 
hoje a rede que opera no sistema de franquias tem 52 lojas, sendo 
uma em Montevidéu (uruguai) e outras espalhadas pelo Brasil, 
além de estar presente em 800 boutiques multimarcas em mais de 
40 países. o número de mulheres incríveis que usam a marca pelo 
mundo já nem pode ser contabilizado.

Para comemorar esses 10 anos de realizações, foi criada a 
coleção celebration, que reúne toda a atmosfera de classe e 
sofisticação da grife. Composta de cinco modelos, a coleção foi 
desenvolvida com materiais exclusivos, como o couro de cobra 
original naja celebration, que tem tons naturais e detalhes 
metalizados. É um python super de luxo, e vale o investimento, 
já que animal print é um clássico que poderá ser usado sempre, 
durante toda a vida. uma exclusiva drusa de ágata enriquece o 
ornamento de metal dourado que decora os sapatos e a bolsa. 
E para deixar a pedra com aspecto metalizado, foi utilizado um 
moderno processo técnico, em que a rocha recebeu jatos de 
átomos de ouro. Pedraria e ouro no sapato – é como usar um par 
de joias nos pés! Para finalizar, um complemento especial: a sola 
dos sapatos é dourada e vem com a assinatura manuscrita do seu 
criador. um luxo!

Jorge BisCHoff | av. sen Virgílio Távora 665, loja 10, shoping 
Pátio Meireles 85 3044.5192

SHOPPING

Jorge Bischoff também 
comemorou os 10 anos de 
sua grife com um grande 
editorial em sua fábrica.

Jorge Bischoff 
comemora seus 
10 anos com 
muito estilo
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Seja como presente ou aquisição sua, uma joia sempre 
vai vir cheia de significados – tanto em relação ao 
momento quanto ao seu sentimento – e já é criada 
para uma ocasião especial. É pensando nisso que a 
designer Rachel Gomes cria suas peças: “a joalheria 

representa a parte interna da pessoa colocada para fora, ela veste 
a alma”.

Formada em arquitetura e urbanismo, Rachel descobriu seu 
talento para a joalheria logo depois que saiu da faculdade. “sempre 
tive esse dom do design, de criar coisas, mas eu não me via criando 
dentro da arquitetura. Já a joalheria está mais inserida na vida 
das pessoas e ligada a elas”, contou a designer durante a visita da 
equipe inVoga ao seu ateliê. utilizar a plasticidade do metal para 
desenvolver estruturas incríveis é o que a encanta.

a designer também procura inovar com suas joias: “Minha 
abordagem inicial sempre é a peça contemporânea. Eu procuro 
fazer peças que utilizam técnicas atuais e tento criar uma coisa 
que nunca foi vista nem produzida”. acessórios que são tendência 
também fazem parte do seu repertório de criações, como o anel 
duplo, que está fazendo sucesso entre suas clientes. “Meu público 
alvo é a mulher urbana extremamente moderna, com um olhar 
bem contemporâneo, que gosta de peças com linhas limpas, 
facilmente visíveis”.

ouro, pedras naturais e prata são os materiais que Rachel 
usa, mas a prata é a sua queridinha. “Ela me dá a possibilidade de 
criar peças acessíveis e de mostrar meu trabalho para um maior 
número de pessoas”. 

suas criações podem ser adquiridas sob encomenda ou com 
as coleções à venda em seu site. “Quando crio por encomenda, 
tento conhecer a cliente e focar no que ela vai usar de verdade. 
E procuro fazer as peças que lanço em quantidade de uma forma 
que possa ter a cara de todo o mundo”, conta.

rACHel gomes | 85 9935.2902, www.rachelgomes.com.br

JOIAS 
ETERNAMENTE 

MODERNAS

Rachel Gomes usando 
uma de suas criações: 

Anel Laço 3D

Coleção Carnavale

SHOPPING COMO USAR

Decotes e barras diagonais, vestidos e saias com 
caudas compõem a tendência da assimetria. Aqui o 
que vale é a diferença, e o melhor mesmo é deixar 

as pontas soltas. Convidamos a linda Fernanda Levy 
para apresentar opções de como aderir a esse estilo.

1

1. Colete Cosmic, Saia e Top cropped Jolie, clutch e 
brincos Acessórios, sandália AP Acessórios
2. Top cropped Jolie, saia Cosmic, sandália, 
Capodarte, bracelete Acessórios, clutch AP 
Acessórios
3. Short-saia preta e Blusa Cosmic, sandália e 
clutch AP Acessórios, bracelete e brinco Acessórios
4. Camisa Jolie, Saia Cosmic, sandália Sonho dos 
Pés, clutch AP Acessórios, brinco Acessórios
5. Vestido Cosmic, bracelete e brinco Acessórios, 
sandália Meia Sola

2

4

3

5
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SHOPPING

ACESSORIZANDO
Pulseiras, brincos, colares, bolsas... os acessórios podem mudar suas produções 

e garantir a versatilidade das suas roupas, fazendo com que elas sigam seu 
estilo do dia. clássica, romântica, étnica, glam rocker: qual personagem você 

prefere assumir? Basta um vestidinho preto para ser todas!

Bonne CHAnCe | shopping aldeota, Piso L2 - 85 3458.1220

a cruz e o maxibrinco com pedrarias 
combinam perfeitamente com uma 

clutch brilhosa.

complemente com uma clutch de cetim 
ornamentada com um pavão brilhante 

para aumentar o fator uau!

a mistura delicada de tons de rosa, 
bege e ouro garantem um romantismo 

com bossa. 

Escolha pedras, 
madeira e animal 
print para formar 

um conjunto étnico 
poderoso. não 

tenha medo, aqui 
mais é mais!

ÉTNICO

ROMâNTICA CLÁSSICA

GLAM ROCKER

Fo
To

s 
sT

iL
L 

a
LE

x
 a

R
a

ú
Jo

, i
Lu

sT
R

a
ç

ã
o

 T
h

ia
G

o
 T

Ei
x

Ei
R

a



126 inVoGa

SHOPPING

DIVERSÃO 
VESTE 
BEM

INFANTIL

NOITE

diversão é a palavra de ordem 
para uma criança que sempre está 
arrumadinha! com cores alegres 

e peças confortáveis, os pequenos 
irão adorar se vestir bem, tanto 

quanto gostam de brincar.

Bermuda cargo 
colorida faz um 
ótimo par com 
tênis descolado 
de cor neutra. 
complemente 
a produção do 

ferinha com uma 
camiseta bem 
confortável.

PRAIA

LALILÓLALILÓ
Teens

Shopping Iguatemi | Shopping Aldeota | North Shopping | Av. Dom Luís, 1112 | Av. Barão de Studart, 1501 | Av. Santos Dumont, 1170 | Av. Washigton Soares, 4000 

Too Fun

Too Fun

Too Fun

Too Fun

Bebê Tenkitê

Bebê Tenkitê

Bebê Tenkitê

T-Shirt, 
bermuda 
cargo e 

sapato, tudo 
Laliló

Bebê Tenkitê

Laliló

Short 
Too Fun

Bermuda com 
print de skates 

já são suficientes 
para um bom dia 
na praia. não se 
esqueça da sunga 

e dos chinelos.
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NOITE

a estampa delicada segue a mesma 
linha de princesa dos babados. E que 
tal fugir do sapatinho preto básico 

e escolher um mocassim colorido e 
brilhoso?Rosa e amarelo são cores em alta 

nessa estação e compõem o look 
de praia que tem short em duas 

cores (conhecido como dip dye) e 
camiseta em tela. um biquíni fofo é 

obrigatório!

INFANTIL

Iguatemi - Del Paseo - Pátio Dom Luís - North Shopping Fortaleza e Sobral

ESTILO E PROTEÇÃO PARA 
CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS

www.bebetenkite.com.br

CONFORTO 
COMBINA 

COM MODA
seja em uma manhã divertida ou 
em um passeio à noite, roupas 
confortáveis são essenciais. Mas 
não precisa deixar de lado as 
tendências ao montar looks 
agradáveis para os pequenos. 

Estampas, cores, babados e tecidos 
com texturas diferentes dão conta 

da tarefa.

Laliló

Laliló

Laliló

Laliló

Laliló

Laliló

Vestido 
Laliló

Too Fun

Laliló

Too Fun

Bebê Tenkitê

Top de 
Biquíni, 

blusa de tela 
e short, tudo 

Too Fun

PRAIA
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SHOPPING

Na infância todas as experiências 
são cheias de significados, 
e com crianças e pré-
adolescentes tudo que é 
divertido se torna inesquecível. 

É com esse clima de grande diversão que a 
loja Too Fun recebe seus pequenos clientes.

com uma decoração divertida e todo 
o espaço voltado para que a criança 
brinque dentro da loja, a multimarcas tenta 
proporcionar aos seus mini consumidores 
experiências lúdicas e divertidas. E como 
criança gosta mesmo é de satisfazer 
a curiosidade, lá elas têm a liberdade 
de pegar nas peças e escolher o que 
gostam sem preocupar seus responsáveis. 
Esse atendimento humanizado é uma 
característica que Renata santiago e cinthia 
Borges, sócias e proprietárias da Too Fun, 
apontam como forte da marca: “Tentamos 
fazer com que o adulto fique satisfeito e 
que a criança se sinta à vontade”, contam. 
E a proximidade com os clientes também é 
estimulada com eventos divertidos na loja.

Todo esse cuidado com a clientela 
também é voltado para o produto. Roupas 
confortáveis e divertidas fazem o estilo da 
loja, que sempre tem opções que seguem 
as tendências sem adultizar as crianças. 
“na loja temos desde roupas básicas com 
preço acessível e qualidade até opções 
para grandes festas”, conta Renata. E essa 
qualidade é testada pelas duas, que fazem 
questão de sentir e perceber cada detalhe 
das peças que serão vendidas. “imprimimos 
no que escolhemos muito do nosso toque, 
damos o nosso tom a tudo na Too Fun”, 
afirmam. 

Too fun | shopping aldeota - piso L1 
Telefone 85 3458.1484

VESTIR-SE É 
UMA BRINCA-
DEIRA

A Too Fun traz um 
novo conceito, 
onde você pode 
encontrar roupas 
infantis divertidas e 
confortáveis para 
seu filho

SHOPPING

UMA ESCOLA DE 
IDIOMAS COMPLETA

Inaugurando sua expansão, a PBF comemora 
dois grandes prêmios: de excelência pela 
associação Brasileira de Franquias e de 

melhor sede do curso no Brasil. a PBF tem 
turmas de inglês e espanhol que atendem 

alunos de todas as idades, além de ser a única 
escola de idiomas na cidade que tem lousas 

digitais em todas as suas salas.

PBf | Rua Marcos Macêdo, 815 - aldeota
3261.7714 | 3261.6408
fortaleza@pbf.com.br

SHOPPING
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PARA ELES

CLÁSSICO 
DESCONTRAÍDO

Misturar peças tradicionais e 
descontraídas também é referência 

quando se fala de di Vaio. Peças 
clássicas formam o look, como a 

camisa social e a calça com caimento 
perfeito. a gravata entra como papel 

principal e atua aqui como ponto 
de cor, resultando na descontração.  

Para completar a produção, não 
esqueça os acessórios tramados e 

em couro fake!

CLÁSSICOS 
REINVENTADOS

Athos

Calça 
Athos 
e cinto 
Skyler

Skyler
Hugo Boss
na Westfall

Com toda a essência Di Vaio, 
a InVoga seleciona três looks 
para você ser sucesso!

Calvin Klein na 
Cleide Design
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PARA ELES

URBAN STYLE
outro ponto forte de Mariano é 

introduzir o jeans em suas produções. a 
t-shirt aqui é usada como ponto de cor, 

tornando-se o par perfeito para a jaqueta. 
aliados à calça com lavagem mais clara, 
o look alcança o ápice do estilo urbano 
e caminha facilmente por programas de 
dia ou à noite. Para os dias mais quentes, 

troque a calça por uma bermuda ou 
invista em coletes jeans.

Camisa Jeans 
Maresia e T-Shirt 

Skyler

Colar 
Cleide Design

Cleide Design

Calça Stalker 
e cinto Skyler

Skyler
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PARA ELES

O NOVO NAVY
incorporar o estilo di Vaio não é nada 
complicado. uma de suas referências 
é o navy, acentuado por cores como 

o vermelho, branco e azul, além 
de peças como cintos trabalhados, 
blazers e t-shirts. Para quebrar o 
gelo tradicional, invista em calça 

com barras dobradas e nos amados 
acessórios.

CLÁSSICOS 
REINVENTADOS

Blazer Penguin na 
Westfall e blusa 
Skyler

Calça Maresia e 
cinto Aramis na 

Westfall

Calvin Klein na 
Cleide DesignVR na Lateral
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SHOPPING

Quem ainda não ouviu falar no Bazar La Boutique? o 
maior evento de moda da cidade tem fama positiva 
mais do que justificada pelo cuidado dos criadores 
com cada detalhe. saiba mais sobre o bazar e seus 
projetos, que beneficiam não só os clientes e lojistas, 

mas também estudantes de moda e instituições sociais.

criado há 4 anos, o Bazar La Boutique é um evento pioneiro 
capitaneado pelo casal angelo e Manuela Bau, que se inspirou 
nos grandes eventos de outras capitais do mundo para criar o 
principal bazar de roupas de grife de Fortaleza. Realizado sempre 
em duas edições anuais, o objetivo do evento é fazer com que o 
lojista retire todos os produtos que não foram vendidos na sua loja 
por algum motivo (preço, cor ou tamanho) e comercialize em um 
espaço aconchegante, charmoso e com um público direcionado, 
sem prejudicar a imagem da sua marca. “Para o empresário é 
muito bom, pois é uma forma de escoar um produto que já está 
perdido onerando seus estoques. E para o consumidor final é uma 
oportunidade de ter um produto de qualidade, de uma marca 
bacana, por um preço muito mais acessível”, explica angelo. “além 
disso, o intuito do BlB é manter um evento com características que 
agreguem as marcas que dele participam, trazendo, além de ótimas 
vendas, uma captação direcionada para que esse cliente potencial 
vá à loja comprar as novas coleções”, completa Manuela. 

COM BAZAR LA BOUTIQUE

Mas muitas outras coisas acontecem no BlB que vão além da 
compra e venda. desde sua primeira edição, o Bazar apoia o 
instituto do câncer do ceará e sempre cria novos projetos 
sociais em parceria com diversas instituições. a próxima ação do 
evento com o instituto será dupla: primeiro a coleção chic é se 
sentir Bem, que consiste em 5 camisetas com estamparias que 
ilustram o tema, todas criadas por alunos da Faculdade católica 
e que serão vendidas no evento, com a renda integralmente 
destinada ao ICC; e o segundo é o desfile do projeto 
acessibilidade É Moda, onde mulheres pacientes do setor 
de oncologia do ICC irão desfilar as roupas dos seus sonhos, 
criadas com exclusividade pelos alunos do curso de design de 
moda da católica. 

as camisetas da coleção têm um apelo de moda, mas com 
estampas que ilustram frases de bem-estar, uma maneira de 
nos lembrar de que manter um estilo de vida saudável ajuda na 
prevenção da doença. Já o desfile tem o intuito de mostrar uma 
coleção de moda que surgiu a partir da interação dos alunos 
da Faculdade católica com pacientes do instituto do câncer. o 
resultado final será desfilado pelos próprios pacientes do ICC 
nas passarelas do Bazar La Boutique, mostrando que a moda 
é inclusiva e pode ser um instrumento delicioso para elevar a 
autoestima de todos, sem exceções.

Falando em não ter exceções, o público também é variado. 
o BlB é um evento para toda a família, com cuidado em 
atender todos da melhor forma possível, através de ambientes 
diferenciados. Por exemplo, as crianças podem se divertir na 
brinquedoteca cultural com monitores profissionais, enquanto 
o público masculino pode relaxar na choperia, e o feminino 
aproveitar o espaço de beleza e estética. além disso, há 
um grande espaço gourmet para todos os gostos e uma 
programação cultural variada, com dJs e shows ao vivo e 
exposições de moda e arte. sem falar na já conhecida variedade 
de lojas femininas, masculinas, infantil, de calçados e acessórios 
(serão mais de 80 marcas participando). E como diz o tema 
dessa edição, antecipe suas compras de natal no Bazar La 
Boutique! as melhores marcas com até 80%off!!! Esperamos por 
você no nosso Lounge inVoga!

BAZAr lA BouTique | 8ª Edição - 07, 08 e 09 de 
novembro - 10h às 21h - centro de Eventos do ceará
www.bazarlaboutique.com.br

Estampas criadas pelos 
alunos da Faculdade Católica 
exclusivamente para a venda 
no evento - toda a renda será 
revertida para o Instituto do 
Câncer do Ceará.

Manuela Bau e 
Angelo, criadores 
do evento Bazar 
La Boutique
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CAPA

Holliúdy
TROPICAL

De dream girl nos cinemas a esposa, esportista e defensora 
dos animais - Fiorella Mattheis conversou com a inVoga sobre 

os diversos lados que compõem sua personalidade, além 
de dividir alguns pequenos segredos do seu estilo de vida. 
Inspirados no editorial, também convidamos o diretor Halder 

Gomes para falar do sucesso do filme Cine Holliúdy.

Fotos: Haroldo Saboia
Styling: Deborah Ewbank

Coordenação de Moda: Levi Arruda 
Edição de Criação: Gabriel Baquit

Beleza: Eliezer Lopes
Produção de Moda: Amanda Esmeraldo
Assistente de Fotografia: Fernanda Porto

Coordenação Geral: Vinicius Machado, Lelê Saddi e Mica Rocha
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CAPA

Saia plissada Caxingós 
usada sobre vestido 
estampado Cronic
Brincos S Design
Óculos Acervo Pessoal
Cinto Rosana Mattua
Sandália Prada
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CAPA

Top cropped Jolie
Saia Água de Côco

Colar acervo pessoal
Braceletes Bonne Chance

Brinco de argola Acessórios
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CAPA

MODA

Fale um pouco sobre como 
você enxerga seu estilo. O que 
influencia na escolha dos seus 
looks?
o dia, uma música, ou alguma peça 
pela qual eu esteja completamente 
apaixonada... sou bem eclética!

Qual peça é sua marca registrada, 
aquela que você usa sempre?
Tenho uma sapatilha chanel que uso 
muito, e ela vai com tudo. amo!

E qual peça você compra 
repetidamente?
Jeans, de todas as cores e tons.

Falando em compras, você tem 
uma wishlist atual?
não sou muito consumista... Ganho 
muitas peças legais de marcas que adoro. 
alem disso, já tenho um armário bem 
variado, e a moda sempre volta!

Qual é seu ícone de estilo? E a 
pessoa mais bem vestida que você 
conhece?
Gosto muito do estilo da Rose 
huntington-Whiteley, pois ela está sempre 
estilosa e feminina. É difícil dizer qual é 
a pessoa mais bem vestida... Mas meu 
marido, Flávio canto, tem uma prima, a 
Roberta, que está sempre linda!

Você tem alguma marca favorita?
aqui no Brasil adoro a animale, Bobo, 
Lilly sarti.... Fora, sempre amo as coisas da 
Balenciaga e all saints.

O que você usa que a faz se sentir 
instantaneamente como uma 
estrela de cinema?
Batom vermelho.
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CAPA

Blusa Cosmic
Top cropped de biquíni Meio Tom
Saia estampada Miss Lolla
Sandália Schutz
Brinco e braceletes Lázara Design
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Top cropped de renascença Rosá
Hot pants e top de biquíni Água de Coco
Cinto Rosana Mattua
Anel Acessórios
Brinco Lê Sis por Yan Accioli
Óculos Acervo

Colete Miss Lolla 
usado sobre top de 
biquíni Água de Côco
Calça Cholet
Anel e bracelete 
Acessórios
Brincos Doratto
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CAPA

ESTILO DE VIDA

Qual é o lugar que você mais gosta de frequentar?
Restaurantes com os amigos. sempre me divirto e amo reunir a 
galera!

E naquele dia bem tranquilo, qual é o programa 
ideal?
Ficar com meu marido e meus bichos! Em casa, no Rio, ou na 
serra.

Você é uma boa dona de casa?
Sou, sim! Amo cuidar da minha casa, ela sempre vai ter flores! Mas 
não sei cozinhar muito, mas sei fazer uma massinha bem italiana 
que o Flávio adora!

Quais são seus talentos não divulgados?
dirijo muito bem e amo! Meus amigos falam que dirijo que nem 
homem. Tá no sangue!

Dentre os lugares do mundo que você já conheceu, 
qual você considera o mais inspirador?
Fiquei muito encantada com as Maldivas, lugar onde passei a lua 
de mel. Mas pensando em um lugar mais urbano, o interior da 
França, como saint Emilion e o Vale du Loire foram inesquecíveis!

Você é rodeada por esportistas (seu pai, irmão e 
marido). Quais esportes você pratica? Como é sua 
rotina de exercícios?
corrida, treino funcional e tênis. corro 4 vezes por semana, faço 
exercícios funcionais e quando não estou gravando pratico aula 
de tênis.

Sua alimentação é regrada ou mais tranquila?
Bem simples e natural. como alimentos frescos, sem 
conservantes ou industrializados. É muito importante para o 
meu bem estar, e como descendente de italianos adoro uma boa 
massa.

Qual é sua receita saudável infalível?
dormir MuiTo bem e cuidar da pele!

Você adora o verão e ir à praia. Quais cuidados 
especiais você tem para essas ocasiões? 
Usar filtro solar e sempre levar boné para a praia. Pego sol de 
forma saudável, sem exageros!

Falando de cuidados com o corpo, você é adepta de 
algum tratamento estético?
Por enquanto, não. só faço massagem de vez em quando. 

Você está sempre envolvida com grandes causas 
sociais. Quais são as principais? 
sou voluntária no instituto Reação, produzo os eventos e festas 
típicas para a criançada. Também faço um bazar todo final de 
ano com a verba 100% revertida para a onG. além disso, apoio 
onGs que resgatam animais, fazem castração e feiras de adoção, 
como a ampara animal, em sP, e o Projeto Pró-Patinhas, em 
Petrópolis.

Muitas dessas instituições são de cuidados animais. 
Sua relação com os pets é muito forte. Fale sobre os 
principais cuidados de que eles precisam. 
sou apaixonada por bichos! Para mim, eles merecem respeito 
como qualquer ser humano. Tenho 5 cachorros, dentre os quais 1 
vira-lata, que peguei perto de casa esse ano, e mais 4 gatos, todos 
adotados também! do que depender de mim, sempre vou usar 
o espaço que tenho, tanto em entrevistas ou nas minhas redes 
sociais, para divulgar onGs e também o amor que devemos ter 
pelos animais. Prefiro ser uma referência de amor pelos animais a 
uma it girl.

Blazer estampado Toli
Top cropped Joiola
Saia de renascença Rosá
Sandália Capodarte
Anel Acessórios
Brinco S Design
Óculos Acervo
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CAPA

Top cropped Caxingós
Calça Cosmic
Lenço Acervo 
Cinto usado ao contrário Rosana Mattua
Anéis e bracelete Doratto
Brinco de argola Acessórios
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CAPA

PROFISSIONAL

Você começou a trabalhar como 
modelo aos 14 anos. Conta 
para a gente um pouco dessa 
experiência e do aprendizado 
adquirido durante esse tempo.  
Eu era muito novinha e não imaginava 
que ia começar a trabalhar, foi tudo 
de repente, nada programado. como 
toda profissão, é preciso ter disciplina, 
determinação e foco. 

Como começou sua carreira de 
apresentadora e atriz? 
Foi por um acaso, uma produtora me 
viu e me convidou para um teste para o 
Role no Sportv, onde fiquei por um ano. 
Em seguida, veio o convite para fazer 
Malhação. Parei de modelar e fiquei só 
com a TV.
 
Você fez uma participação no 
filme Cine Holliúdy como a 
loira dos sonhos. Como foi essa 
experiência?  
Faço uma participação afetiva. o halder 
me convidou e em seguida me enviou o 
roteiro. Fiquei encantada, é uma historia 
de amor com o cinema. 

Qual relação você tem com a 
cultura cearense?
Trabalho bastante em Fortaleza. 
Quero muito conhecer Jericoacoara! 
Depois que li o roteiro do filme, fiquei 
impressionada com a forma que os 
cearenses criam palavras, quase um 
dialeto! 

Você aprendeu alguma expressão 
em cearês? Qual é a sua 
preferida?
spilicute = she is pretty cute. achei 
incrível como essa frase virou uma 
palavra!

Blusa Água de Côco
Calça Cosmic
Bracelete Acessórios
Brinco Doratto
Cinto Rosana Mattua
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CAPA

A VERSÃO DO DIRETOR

Antes da carreira cinematográfica, você comandava 
uma academia de artes marciais e depois foi para Los 
Angeles seguir a carreira de dublê. Fale um pouco de 
como foi esse caminho até virar diretor.
Sempre fui fascinado por filmes de artes marciais. Quando fiz 
intercâmbio nos Estados unidos, aos 16 anos, vi uma academia de 
taekwondo e aquilo me fascinou. comecei a lutar e levei muito a 
sério, virei faixa preta, abri a primeira academia do Estado, fundei 
a Federação de Taekwondo do ceará, fui atleta, técnico, dirigente 
e professor por muito tempo. depois construí a academia que 
era a maior do país de taekwondo. Então eu vivi tudo o que 
poderia viver dentro da arte marcial, só que paralelo a isso o 
sonho do cinema era muito latente. E nas idas e vindas para as 
competições no exterior, principalmente em Los angeles, percebi 
que muitos colegas participavam como dublês de lutas em filmes 
de artes marciais, e essa foi a minha porta de entrada. 

Você trabalhou em vários tipos de filmes. Cine 
Holliúdy é comédia, mas não foi o único gênero por 
onde você passou. Quais caminhos você já fez pelo 
cinema?
comecei como dublê de luta, depois trabalhei muito em 
produção (troquei de função para poder entender mais a parte 
administrativa no cinema) e só então comecei a dirigir meus 
filmes. As pessoas normalmente acham que Cine Holliúdy é meu 
primeiro filme, mas na verdade eu tenho uma trajetória de quase 
20 anos fazendo cinema, não só como diretor, mas também em 
várias outras funções. Esse é o meu quarto longa metragem 
como diretor, já dirigi documentários, ação, drama, enfim, uma 
série de gêneros.

O Cine Holliúdy é baseado num curta metragem 
que você fez. O que o levou transformá-lo em longa 
metragem?
Em 2004 eu rodei o curta o astista contra o caba do Mal, 
que era um filme de memórias da minha infância no interior, 
dos cineminhas mambembes que eu frequentava. Esse filme 
tomou proporções enormes, foi muito premiado no Brasil e 
no exterior, participou de mais de 80 festivais em 20 países, 
ganhou 42 prêmios. Quando o lancei aqui no ceará em dVd nas 
locadoras, ele bateu Matrix. Então eu já tinha o prenúncio de algo 
muito forte, uma história envolvente e um personagem muito 
interessante. Isso ficou buzinando no meu ouvido, e em 2005 
no Festival do Rio a ana Maria Bahiana e o José Emilio Rondeau, 
dois jornalistas críticos muito conceituados aqui no Brasil, viram o 
filme e falaram que eu tinha que fazer um longa metragem

A repercussão do Cine Holliúdy foi muito grande. 
Você esperava todo esse sucesso do filme?
Eu sabia que tinha feito um filme muito carismático, que se 
comunicava muito bem. o curta já tinha formado uma plateia 
para ele, eu imaginava que aqui no ceará ele seria um sucesso, 
só não imaginava que ele iria bater o Titanic. E a crítica já tinha 
gostado muito do curta, e o longa trazia de novo esse universo 
com muito mais possibilidades. Então eu sabia que ia ter uma boa 
aceitação de crítica também. 

Como foi a participação da Fiorella Mattheis?
Tinha uma personagem que era a Loira dos sonhos, e eu buscava 
alguém que tivesse uma beleza tão estonteante que beirasse o 
surreal. o sonho que a personagem tem é realmente uma coisa 
confusa, é uma beleza que causa estranheza, que ela acha que 
está vendo uma assombração, ou que é a nossa senhora. no 
roteiro eu sempre colocava ‘loira maravilhosa’, ‘loira dos sonhos’, 
e aí quando eu brincava de imaginar quem seria sempre aparecia 
a Fiorella, eu sabia que ela era a loira dos sonhos. só que eu vi o 
nome e achava muito estrangeiro, pensava que ela não era daqui, 
achava que era alemã ou italiana, e pesquisando mais eu vi um 
depoimento dela em português e pensei “oxe, ela é brasileira!”. 
Mandei um email para o site dela, e tudo começou.

Você já disse em outras entrevistas que o filme 
tem muitas partes baseadas em lembranças da sua 
infância. Quais mais especificamente você pode nos 
contar?
o Francisglaydisson é o alter ego na minha luta como produtor 
de cinema independente, que tem que se multiplicar em muitas 
funções, superar barreiras o tempo inteiro. Também tem aquele 
universo do interior com suas características de personagens 
bem pitorescos. E o universo do cineminha, que era um lugar 
quente, com muriçoca e a gente se divertindo com tudo que 
acontecia, não necessariamente com o filme. Muitas vezes, o 
cinema não entregava uma obra de arte, era uma bagunça, e a 
gente estava lá pela esculhambação, sabe? aquilo tudo foi muito 
vivido por mim. 

Vai ter uma continuação, um segundo Cine Holliúdy?
o mercado pede, os números dele e o que as pessoas falam 
que querem mais, já me coloca numa situação onde eu tendo 
um bom roteiro eu vou levantar dinheiro para fazer esse filme. A 
downtown Filmes já pediu que eu apresentasse um argumento, 
e eles já aprovaram, então vou começar a roteirizar. na hora que 
eu tiver um roteiro que me dê convicção de que vou fazer um 
filme melhor que o primeiro, eu faço. Eu não vou queimar uma 
franquia que eu criei e que é forte. Eu não quero acabar na parte 
dois, pode ser que chegue ao terceiro, mas para isso eu preciso 
ter realmente uma continuação que se supere. Eu era muito 
novinho e não imaginava que ia começar a trabalhar, foi tudo de 
repente, nada programado. Como toda profissão, é preciso ter 
disciplina, determinação e foco. 
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BEM-EsTaR

Deus tá 
vendo

BELEZA
REVELADA

Mais INTENSIDADE
Menos TEMPO

O dia a dia 
inspirador 
da fitness 
girl Mariana 
Marques

Mica Rocha entrega 
seus truques e 

produtinhos de beleza

Conheça os 
benefícios do 
treinamento de 
alta intensidade

L I L IANPORTOL IMA@GMA I L .COM

85 8141 .4868
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TECNONUTRI
nova mania de quem é ligado à alimentação 

saudável, este aplicativo para android e ios pode 
ser um ótimo aliado na dieta. o app conta com 

planejamento de refeições com alarme, lembretes 
para beber água, perfil com Índice de Massa 

corporal, diário de consumo e listagem com valores 
nutricionais de 2000 alimentos. além disso, permite 
acompanhar diariamente seu progresso, com gráfico 

de desempenho para ficar na medida certa.

são inúmeros os 
benefícios da chia: rica 
em ômega 3, é um ótimo 
antioxidante, com ação 
anti-inflamatória e ainda 
ajuda na manutenção 
do peso ideal e no bom 
funcionamento do intestino, 
por ser fonte de fibras. 
Testamos e aprovamos 
o bolo de chia,  cuja 
receita foi compartilhada 
pelo nutrólogo e guru da 
alimentação saudável, dr. 
Barakat. Confira a receita:

o segredo de um bronzeado uniforme e bonito pode estar 
no betacaroteno, um antioxidante que, ao ser transformado 
em vitamina a no nosso organismo, auxilia na produção 
de melanina - o pigmento amarronzado que dá cor à 
pele. além disso, inibe os radicais livres (que aceleram 
o envelhecimento), fortalece os cabelos e aumenta a 
imunidade. Este suco, rico em betacaroteno, prepara a pele 
para a exposição ao sol e ajuda a manter aquele bronzeado 
lindo e saudável. 

ingredienTes
1 copo de 100ml de suco de laranja, 1/2 maçã média, 1/2 
beterraba média, 1/2 cenoura, 100 ml de água.

modo de PrePAro
Misture os ingredientes ao suco de laranja e bata no 
liquidificador até ficar homogêneo e uniforme. Consuma na 
hora!

SUCO PARA 
MANTER O
BRONZEADO“Todos aceitam a importância da saúde física: não teria 

a mesma importância buscar o equivalente para a 
mente?”. Esta é a sugestiva frase de sinopse de “como 
manter a mente sã”. Em um livro leve e gostoso de ler, 
a psicoterapeuta Philippa Perry aborda os princípios da 

auto-observação, relacionamentos, estresse e outras 
questões importantes na vida contemporânea. 

com explicações sobre como nossa mente funciona e 
um guia que nos ensina a encarar os desafios da vida, 

a leitura é muito válida para quem deseja olhar um 
pouquinho mais para dentro de si e aprender a se sentir 

mais calmo e satisfeito. o livro compõe a série da school 
of Life, empreendimento social em Londres que se dedica 
a explorar questões fundamentais da vida e que teve seu 

conteúdo transformado em uma série de livros.

BOLO
DE CHIA

ingredienTes
1/2 xíc. de farinha de chia; 2 
col. sopa de chia em grãos; 
1/2 xíc. de chá de aveia 
(flocos finos); 2 xíc. de chá 
de açúcar mascavo; 1 e 1/2 
col. chá de farinha integral; 
1 col. de sopa de fermento; 
1/2 xíc. chá de castanha do 
Pará; 2 col. sopa de óleo de 
girassol; 1 e 1/2 xíc. chá de 
água fervente; 2  ovos. 

modo de PrePAro
despeje a água fervente 
sobre a aveia e a chia em 
grãos. acrescente o óleo, 
misture, e deixe descansar 
por 20 minutos. adicione 
o restante dos ingredientes 
e, por último, as castanhas. 
Misture. coloque em 
uma forma com furo 
central, e leve para assar 
ao forno em 180ºc, por 
aproximadamente 40 
minutos.

COMO MANTER
A MENTE SÃ

forçA nos láBios
a coleção aqua summer, da Make up For Ever (ou 
MuFE para os íntimos), é ideal para quem gosta de 
ousar nos lábios. agora com cinco novos tons (do fúcsia 
ao laranja) do batom aqua Rouge, famosíssimo pela 
durabilidade, e mais duas cores do lápis de contorno de 
lábios aqua Lip (vinho e rosa).

PARA AS 
MADEIXAS
as escovas da marca britânica 
tangle teezer começaram a 
ser comercializadas no Brasil 
em setembro. Essa escova é 
sensacional e já faz sucesso 
entre as mais antenadas! Ela 
transforma o ato de pentear 
em algo prazeroso, pois suas 
cerdas plásticas, além de 
desembaraçarem bem, ainda 
ativam a circulação do couro 
cabeludo. 

SMART BOX
a marca foi criada por davis Factor, que é 
fotógrafo e bisneto de fundador da Max 
Factor, que criou o pancake e na época 
foi muito importante para as atrizes, pois 
melhorava o resultado da maquiagem de 
quem saía do cinema mudo e dos filmes PB 
para o technicolor. Essas marcas foram criadas 
focando a indústria de cinema e fotografia e 
agora chegam ao Brasil. na minha opinião, é o 
melhor primer para uma maquiagem que vai 
ser submetida à fotografia.

OLHAR PODEROSO
A Lancôme lança uma versão do Génifique 
(ativador de juventude), para realçar a área 
dos olhos. É o Yeux Light-Pearl™, “o 1º sérum 
iluminador do olhar, concebido com um aplicador 
de massagem rotativo que permite alcançar as 
áreas mais inacessíveis do contorno dos olhos”.  
dá vontade de ir comprar agoraaa! Ele promete 
“resultados visíveis em 10 sinais de juventude 
para um contorno dos olhos menos inchado, mais 
liso e mais luminoso. Visivelmente mais jovem!”. 
um makeover 360° na parte superior e inferior 
dos olhos, não deu para traduzir de forma melhor 
que essa explicação da própria marca!

TÁ COMBINADO!
a coleção summer Mix 2013, da dior, combina 4 
tons de blush e esmaltes.  E não há problema em 
combinar maquiagem com esmalte. as cores vão 
variando de coral a pink. Força nessas cores, elas se 
encontram em tudo!

MIX BEM-ESTAR MIX BELEZA
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O treinamento em alta 
intensidade é uma alternativa 
para quem busca otimizar o 

treino, garantindo resultados mais 
rápidos em um menor espaço 

de tempo

Já imaginou passar menos tempo na academia e 
obter resultados ainda mais significativos? Pois essa 
possibilidade já existe. Estamos falando de treinamento 
intervalado de alta intensidade (hiT - high intensity 
training). diferente do que muitas pessoas ainda 

acreditam, passar longos períodos na academia não significa 
necessariamente a garantia de melhores resultados. E com a 
rotina e ritmo de vida corridos, são poucas as pessoas que hoje 
têm disponibilidade de dedicar mais de uma hora ao treino.

TREino inTERVaLado
o hiT consiste em um método de treinamento que alterna 

períodos de alta intensidade com períodos de baixa intensidade, 
ou mesmo com descanso completo. Por exemplo, correr um 
minuto na esteira a 10km/h e caminhar 30 segundos a 5km/h. 
Esse princípio pode ser aplicado em diversos exercícios além da 
corrida, como na musculação, bike ou natação.

Mix dE BEnEFícios
além da simplicidade do método e da quebra na monotonia, 

o hiT possui diversas outras vantagens, como um alto gasto 
calórico, maior consumo de gordura e aumento do metabolismo 
por mais de 24 horas após o treino. O que significa que você 
vai continuar gastando calorias mesmo quando já tiver saído da 
academia. E quem não sonha com isso?

BenefíCios
alto gasto calórico 
Maior consumo de gordura
aumento do metabolismo, durante e no 
pós treino
Quebra da monotonia
Rapidez

Por quÊ?
o treino em alta intensidade tem 
uma maior capacidade de quebra da 
homeostase, ou seja, “desorganização” 
do organismo, como explica o personal 
Paulo uchôa. “consequentemente, o 
corpo precisa gastar mais energia para se 
restabelecer.” 

o consumo de oxigênio continua elevado 
após o treino, o que favorece uma maior 
utilização de gorduras como fonte de 
energia.

Por estar sempre desafiando a capacidade 
máxima, o treino se torna estimulante e 
desafiador.

além de tudo, o método permite otimizar 
a relação tempo x resultado, a partir de 
treinamentos em alta intensidade em um 
curto espaço de tempo.

    O segredo é a
INTENSIDADE

FITNESS
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SUPER DICA: TAbATA
O protocolo foi desenvolvido pelo japonês Izumi Tabata, 

pesquisador do Instituto Nacional de Fitness e Desporto. As 
pesquisas científicas publicadas provaram que os resultados 
obtidos neste programa eram mais eficazes que treinos mais 
longos e de baixa intensidade no desenvolvimento cardiovascular 
e na diminuição da gordura corporal. Em uma de suas pesquisas, 
o Dr. Tabata mostrou que 16 minutos do seu protocolo 
eram mais eficazes que 60 minutos de treinamento em baixa 
intensidade. 

Nos estudos sobre o método Tabata, os investigadores 

iniCiAnTe
duração do treino: 21 minutos
1 min a 10km/h em alta 
intensidade
2 min a 5km/h em baixa 
intensidade
Repetir 7 vezes

inTermediário
duração do treino: 16 minutos        
1 min a 10km/h  em alta 
intensidade 
1 minuto a 5km/h em baixa 
intensidade
Repetir 8 vezes

AvAnçAdo
duração do treino: 12 minutos
1 min a 10km/h em alta 
intensidade   
30 seg a 5km/h em baixa 
intensidade
Repetir 8 vezes

Fazer de 2 a 3 vezes por semana o sistema básico de 
sua estrutura é o 
seguinte:
20 segundos de 
exercício intenso
10 segundos de 
intervalo
7-8 séries seguidas
—> 20s + 10s x 8 = 
4 minutos!
o protocolo pode 
ser repetido até 4 
vezes, totalizando 16 
minutos.

descobriram que além de queimar gordura corporal, mantendo o 
metabolismo acelerado no pós treino, a execução do protocolo 
permitiu uma melhora drástica na capacidade aeróbica e 
anaeróbica dos voluntários que usaram a rotina cinco dias por 
semana. 

o mais interessante do método é a variedade de opções. 
assim como outros treinamentos intervalados, ele pode ser 
executado em diversas modalidades. nossa sugestão é de 
incorporá-lo à corrida, elíptico ou bicicleta ergométrica. Let it 
burn!

aqui, o personal 
trainner Paulo 
uchôa preparou 
três exemplos de 
treinos intervalados 
em alta intensidade 
de corrida, para três 
níveis diferentes de 
condicionamento. 
Ressalte-se que 
a intensidade 
representada pela 
velocidade é variável 
de acordo com cada 
indivíduo e que é 
importante que os 
momentos de alta 
intensidade sejam de 
esforço máximo. 

SEQUÊNCIA
DE BURPEE

SEQUÊNCIA DE KETTLEBELL

EXERCÍCIO 
BARRA

FITNESS

Fo
To

s 
a

LE
x

 a
R

a
ú

Jo



168 inVoGa inVoGa 169 

D
IC

A
S

 D
A

 N
U

T
R

IC
IO

N
IS

T
A

D
IC

A
S

 D
A

 N
U

T
R

IC
IO

N
IS

T
ACom conceito inovador em alimentação saudável, a 

sellene Mega diet está constantemente trazendo 
os últimos lançamentos do mercado. a loja trabalha 
com multimarcas e conta com uma linha completa 
de produtos, inclusive sem glúten e sem lactose, 

especiais para diabéticos e celíacos, além de suplementos para 
atletas e desportistas. Também é possível encontrar na sellene 
alimentos frios e congelados, prontos para levar para casa.

sempre pensando no melhor atendimento para seus clientes, 
a Mega diet conta com a presença de nutricionistas, além 
de oferecer serviço delivery. um dos diferenciais da loja é o 
compromisso de seguir as prescrições dos profissionais, o que 
reforça ainda mais a credibilidade e confiança junto aos clientes e 
parceiros. 

alguns dos nutricionistas parceiros falam sobre a relação com a 
Mega diet, principalmente ao indicar a loja a seus pacientes, além 
de dicas imperdíveis com produtos que estão dando o que falar. 
Confiram!

sellene megAdieT | av. Rui Barbosa, 1253 - aldeota - Fortaleza, 
ceará | 85 3133.1999 - sellenemegadiet.com.br

BEM-ESTAR

QUALIDADE E CONFIANçA

“indico a sellene por ser uma loja comprometida com 
o bem-estar e que apresenta uma variedade de produtos, 

desde nutricosméticos a produtos sem glúten e sem lactose. 
a presença de multimarcas na loja agrada desde desportistas 

a atletas, assim como aqueles com condições especiais 
(diabéticos, celíacos etc), ou mesmo os que procuram 

qualidade de vida. a presença de um nutricionista na loja faz 
toda a diferença na orientação e não alteração na prescrição 
original do profissional. O serviço delivery é outro facilitador, 

tendo em vista a vida agitada de todos atualmente.” “a sellene tem uma área sem lactose com uma vasta gama de 
alimentos, desde queijos, iogurtes até chocolates; sem glúten, como 

os pães de tapioca; linha de biscoitos, doces, suplementos, e barrinhas 
para diabéticos; congelados, que aliam praticidade e qualidade; e a 

parte voltada para atividade física e suplementos nutricionais. a loja 
também conta com nutricionistas que sempre trazem novidades no 

mercado. Temos uma relação direta com o cliente, e isso é muito 
bacana.”

“Quando um paciente me procura ele deposita em mim todas 
as suas fichas para conseguir seus objetivos, quer seja emagrecer 
30kg, controlar a hipertensão, diabetes, ou simplesmente ter uma 
alimentação saudável. Para termos sucesso, eu sempre coloco que 
precisamos trabalhar em equipe. a dieta deve ser elaborada de forma 
individual, pois cada pessoa tem suas necessidades específicas, mas 
podemos contar hoje com alguns aliados, como os top produtinhos 
que podem agir otimizando os resultados da dieta.”

DRA. NATHÁLIA NUNES 
Nutricionista e Personal Diet

DRA. CARLA LAPROVITERA
Nutricionista e Personal Diet

DRA. RAQUEL PESSOA 
Nutricionista Emagrecimento, Estética e Boa Forma

YUMMI BEARS (POLIVITAMÍNICO)

Vitaminas e minerais em 
forma de gominhas para 
complementar a alimentação 
da criançada. É livre de 
alérgenos, corantes e aromas 
artficiais. Consulte sempre 
orientação de nutricionista 
antes de iniciar o uso.

UNIVERSAL ISO WHEY

seu consumo auxilia 
principalmente indivíduos 
esportistas que visam diminuir 
o percentual de gordura. Esses 
produtos devem ser utilizados 
após uma avaliação criteriosa 
de um nutricionista.
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Além dos os benefícios dos flavonóides, 
o cacau 70% ajuda na saúde arterial, 
por manter a elasticidade dos vasos 

sanguíneos.

o café verde, além de dar energia, 
acelera o metabolismo e ajuda no 

emagrecimento

o suco de uva é rico em resveratrol, substância 
antioxidante que diminui os níveis do mau colesterol 
no sangue. além de benefícios como acelerar o 
metabolismo, fortalece o sistema imunológico.

o suco verde é ótimo para reduzir a 
retenção de líquidos, confere energia e tem 
propriedades detoxicantes.

A Sellene é uma empresa que age com profissionalismo e respeito 
tanto com o nutricionista, como com os seus clientes. com ampla 
variedade de produtos de marcas renomadas para as distintas 
problemáticas nutricionais, dispõe de profissionais especializados 
em tirar as dúvidas dos clientes. Possuir nutricionistas em seu 

quadro profissional, a diversidade no portfólio da empresa, e o 
compromisso ético de não alterar as prescrições, demonstra o 
total respeito tanto com o nutricionista quanto com os nossos 
clientes.
Dr. Sérgio Fonteles, nutricionista
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PARA 
REFRESCAR 
ESTE 
VERÃO!
O picolé Selecto Ice que já conhecemos 
- e amamos! - ganha novas versões em 
receitinhas exclusivas. A deliciosa fruta no 
palito também pode ser consumida em 
drinks, sobremesas, shakes pós treino… 
É para se deliciar!
sELEcTo icE | 85 3246.3626 @selectoice

Mousse

- 2 claras de ovos
- 1 pacote de pudim zero

- 1 scoop de Whey Protein de chocolate
- 500ml de Leite desnatado

- adoçante a base de sucralose a gosto
- Granola 

- Morangos
- Picolé de frutas selecto ice sabor de morango

Modo de preparo:

Bata as claras. adicione o pudim e um pouco de leite e bata novamente 
até ficar homogêne. Adicione o Whey. Adicione mais leite até atingir 
a consistência desejada. Finalizar com adoçante, granola e morangos 
acrescentar a gosto. Levar na geladeira e ao servir finalizar com um 

delicioso picolé de morango selecto ice. com a praticidade, você pode 
optar por um brownie de soja, que tem no mercado, e acrescente um 

Selecto Ice para ficar maravilhoso.

Drinks com picolés 
Selecto Ice

Mercado 153, no 
shopping iguatemi e 
Mercado do Peixe no 
shopping del Paseo

BEM-ESTAR

SAúDE à 
MESA

O Fit Food by NCF mal foi inaugurado e já 
está dando o que falar. Não é para menos, já 
que o espaço - comandado pela nutricionista 
Mirella Freire e pela equipe da NutriClinic - traz 
a Fortaleza um novo conceito em alimentação 

saudável e funcional.

oi pensando na rotina corrida e na falta de tempo que as 
pessoas têm hoje para fazer refeições em casa, que surgiu o 
Fit Food. O restaurante, que fica no Complexo Central do 
corpo, tem a alimentação saudável e funcional como conceito, 
sendo o lugar ideal para quem busca qualidade de vida através 

de uma alimentação equilibrada.

a variedade de ingredientes, temperos e alimentos funcionais, além 
da preferência por orgânicos, boas gorduras e ingredientes frescos, 
garantem refeições saudáveis e muito saborosas. a combinação das 
preparações também foi pensada no sentido de haver um maior 
aproveitamento dos nutrientes presentes nos pratos, explica a dra. 
Mirella Freire.

O cardápio é diversificado, contando com deliciosas opções de café 
da manhã, lanches, almoço e jantar, além de alimentos fitness, pré e pós 
treino, snacks e sobremesas saudáveis. no menu, opções de shakes 
com propostas específicas, self-service de sucos e comidinhas regionais, 
como tapioca e cuscuz. o restaurante tem também planos de lançar 
uma linha de congelados e comidinhas detox.

BEM-ESTAR

além da qualidade dos alimentos, o Fit Food se diferencia pelo 
horário de funcionamento, que vai das 7h às 21h. o restaurante 
também vende alguns produtos utilizados em suas preparações, 
excelente opção para que as pessoas possam reproduzir as receitas 
em casa.

fiT food By nCf | av. Engenheiro Luiz Vieira, 920 complexo 
central do corpo - dunas.
nuTri CliniC | av. santos dumont, 5753, sala 802, Torre saúde - 
complexo são Mateus (85) 3081.1870 (85) 8601.8886

Picolé Selecto Ice com 
brownie protéico. 

Receita elaborada pela  
Nutricionista Vanessa  

Queiroz

Shake pós treino com picolé de abacate
elaborado pela Nutriclinic Funcional

Ingredientes: 
- 1 picolé selecto ice sabor abacate
- 1/2 dose de Whey Protein sabor baunilha
- 1 scoop de dextrose
- 1 colher de chá de semente de chia

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador com 1/2 
copo de água.Fo
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Dona do perfil de Instagram @deustavendo 
e de um corpinho sarado conquistado 
à base de muita disciplina, a fitness girl 
Mariana Marques compartilha suas dicas e 
sua rotina - que procura não desapontar O 
Cara lá de cima.

Além de divertidíssima e talentosa, Mariana Marques 
agora também é magra. Em fevereiro deste ano, a 
cearense de 31 anos criou o perfil de Instagram @
deustavendo, no qual compartilha com mais de cinco 
mil seguidores o seu processo de “encolhimento”, 

como ela mesma se refere à sua redução de medidas corporais. 
seja no pilates, na yoga ou no stand up paddle - ou nos dois 
últimos ao mesmo tempo, o suP Yoga - Mariana compartilha 
fotos de suas atividades para incentivar os seguidores a adotarem 
um estilo de vida saudável sem perder o bom humor.

Entre um contorcionismo e outro, a publicitária encontrou 
um tempinho na agenda para nos contar como consegue se 
exercitar e ter uma alimentação equilibrada em meio a uma 
rotina profissional intensa. Sua mudança radical de estilo de vida 
trouxe resultados não só estéticos, mas a ajudou a ser, hoje, mais 
tranquila, disposta e feliz. Confira a entrevista a seguir e siga o 
perfil de Mariana no Instagram para conquistar uma barriguinha 
sarada - de tanto rir!

Há quanto tempo começou sua busca 
por um estilo de vida mais saudável?
Eu nunca soube responder essa pergunta direito, 
não tem uma data específica. Já perdi peso 
algumas vezes, ganhei outras. nunca quis não 
ser saudável, na verdade, mas dá trabalho, né? 
Principalmente no que diz respeito à alimentação. 
Acabei ganhando muito peso no fim de 2012, 
e em fevereiro de 2013 resolvi começar o @
deustavendo. o instagram me ajudou demais a 
não abandonar a coisa toda. Tem 5 mil pessoas lá 
comigo, vendo o esforço de perto, participando, 
dando pitaco, me dando força, dicas. E faço com 
o maior prazer, escrevo as legendas (a parte que 
eu mais gosto), me divirto. acho que se tiver um 
marco, então, no meu antes e depois, foi esse 
instagram.

Como o esporte entrou nisso? Conta do 
SUP YOGA e de como ele faz parte da 
sua vida.
na verdade, eu sempre fui meio sem vergonha 
com a dieta, mas com o esporte nunca. comecei 
a fazer natação com 6 anos, depois passei a 
dançar ballet clássico e desde aí sempre invento 
uma coisa nova (sou geminiana, tá explicado). a 
coisa do suP Yoga, por incrível que pareça, foi 
meio instintivo. Pratico hatha Yoga desde 2010, 
e quando me vi no meio do mar parada em 
uma superfície que apesar de instável era plana, 
quis fazer ponte, ficar invertida sobre a cabeça, 
tentar brincar com o corpo... Já tinha visto fotos 
em blogs, dessa prática na austrália. um dia, em 
uma conversa com a Joana Ramalho, descobri 
que não estava só. a tecnologia ajuda demais 
a agregar certas práticas, grupos do mesmo 
interesse. a Joana criou o grupo do suP no 
whatsapp e começou a tocar isso, fui ajudando. 
de repente, entrou na nossa rotina. Já pensou, no 
meio do mar, vendo a cidade lá de dentro, com 
o vento no rosto da gente, rindo, conversando, 
descobrindo? Melhora demais o astral do dia. Me 
sinto renovada, desculpe o clichê. 
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Estamos vivendo em Fortaleza um momento 
muito voltado para a prática de exercícios e 
esportes ao ar livre, seja na praia ou nas lagoas. 
De que forma você acha que essa preocupação 
com o bem estar e o contato com a natureza 
vem mudar o estilo de vida das pessoas na 
cidade?
Gente, isso me motiva e me encanta. Fortaleza pede, 
todos os dias, pra que a gente olhe pra ela, ocupe, perceba, 
se aproprie. seja caminhando, pedalando, ou observando 
dentro do mar, vendo a cidade de outro ângulo. devo a 
um amigo, claudio sena, essa apropriação do mar da Beira 
Mar. Em 2010, ele me levou pra um passeio de caiaque, 
no Mucuripe, e mudou completamente minha relação 
com a praia urbana. antes era aquela coisa de barraca + 
caranguejo, nunca ia à praia para ver o mar, ficar na areia, 
não dentro da cidade. hoje o mar do aterro é extensão da 
minha rotina, seja para um banho, um relaxamento ou para 
o meu treino de natação. sempre me dá esperança de que 
estamos mesmo ocupando mais, percebendo mais, isso 
inclusive faz parte da nossa contribuição por uma cidade 
menos violenta. É muito bom estar ao livre em um lugar 
que pertence a você. isso confere outra relação ao nosso 
dia a dia na cidade como um todo. 

Qual a sua rotina de treinos?
Faço um treino na praia, de manhã bem cedo, na areia ou 
no mar (natação), há um ano, com um preparador físico, o 
Marcos Rogério. além disso, faço sessões de pilates 2x por 
semana, principalmente pelo benefício do alongamento, da 
consciência corporal e da postura. Recentemente, senti a 
necessidade de inserir a musculação. É um desafio conciliar 
isso, mas tem dado certo.   

E a alimentação, como faz para ser tão 
equilibrada?
Tenho orientação da nutricionista Fabiana Fontes faz 
um tempo. Fabi acompanhou inclusive minhas tentativas, 
adaptações de cardápio. não fui lá e saí emagrecendo, não. 
demorou um bocado para que eu começasse a entender 
que aquela era uma orientação que deveria valer sempre, 
e não só às segundas, terças e quartas. Em fevereiro, 
comecei a mudar drasticamente minhas escolhas, e tentar 
seguir o cardápio direitinho. diria que essa decisão mudou 
mesmo tudo, e se eu posso dizer que tem um segredo é 
planejamento. Faço a lista do supermercado, vou errando, 
me corrigindo, e de repente estou expert em saber as 
quantidades que preciso para a semana, os lanches que 
vou comer no dia. na noite anterior, vou pensando mais 
ou menos no que fazer no dia seguinte e preparo uma 
lancheira térmica com alguns lanches. Esse planejamento 
me deixa mais tranquila em relação à comida. 

UM DIA
COM

Um dia típico para Mariana 
começa bem cedo. "A gente 
acorda e se prepara para ir nadar 
ou para o treino da areia" - o 
maridão tem outros treinos, mas 
os dois costumam nadar juntos. 
Antes de sair de casa, toma um 
suco manipulado e corre para 
treinar.

Na volta, toma um café da manhã 
diferente todo dia. "Normalmente 
tem um suco verde que eu amo, 
com limão, kiwi e couve". Depois 
arruma suas coisas - e a lancheira! - 
e sai para trabalhar.

Perto da hora do almoço vai à 
musculação. "Meu treino é curto 
e bem focado, só tem 28 minutos, 
porque no momento estou 
tentando ganhar massa". Para o 
almoço, pede uma comida leve 
no trabalho, ou vai à casa dos pais, 
"sempre acolhedora  - e cheia de 
salada, graças a Deus!".

À noite pratica Hatha Yoga ou 
Pilates e aproveita para descansar. 
“Faço um bolo, leio um livro, vejo 
os amigos. Depende do dia”.

Mariana janta bem tarde. Come 
uma salada, um crepe integral 
ou uma sopa. "É também a hora 
de uma boa conversa com meu 
companheiro, de ver se as plantas 
precisam de água, de ficar na 
varanda" e deita em seguida.

No fim de semana é mais livre, 
só tem um compromisso: no 
sábado pratica uma dança 
dominicana chamada Bachata, 
no Salto Coletivo de Dança. "É 
um momento super esperado e 
curtido. De resto, só treino se der 
vontade, só nado se quiser, como 
um pouco mais, durmo um pouco 
mais, vou a uma festa, um jantar. Se 
a casa tá cheia ou se estou ao ar 
livre, sou feliz".

 Sábedom

MARIANA
Quais os alimentos de que não abre mão?
Vinho, um queijinho, pães, pizza... Também como um doce 
de vez em quando. Mas isso aí faz parte de uma não-dieta. 
acho lindo quem diz que faz reeducação alimentar. Para 
mim isso não funciona, não, já tentei. comida pra mim não 
tem a ver com educação, com ser controlado, se for assim, 
eu não sou. Faço dieta restritiva e pronto, e às vezes furo 
(1, 2 vezes na semana). sei que vai ter que ser assim a vida 
inteira se eu quiser ter um corpo legal. acho que a sorte 
é que amo fruta, verdura, gosto mais de carne magra, e 
todas essas comidas da vez (limão, oleaginosas, batata doce, 
quinoa, frutas secas, chia, linhaça, tapioca, omelete...) eu 
adoro. 

FITNESS

Conta um pouquinho dos planos futuros 
(projetos, parcerias, sup yoga...)
o @deustavendo é mais uma brincadeira que deu certo 
na minha vida, e me sinto bem e grata por isso, porque 
parece que quanto mais livre eu sou para tocar um projeto, 
mais ele prospera. Então não quero que ele perca essa 
“cara” de informalidade. sobre o sup Yoga, é o que eu 
vivo conversando com as meninas que tocam isso comigo 
(Joana, a idealizadora, e Roberta Gomes e Juliana silveira, 
as coordenadoras): a gente tem a sorte de ser uma coisa 
totalmente do bem. É alegre, divertido, saudável e muito 
visual, as fotos ficam lindas.

O que é que mais te estimula a se manter firme 
no projeto?
acho que pensar que me sinto melhor assim. Mais bonita, 
mais tranquila, menos ansiosa, mais leve (em todos os 
sentidos, risos)... Me sinto mais disposta também. nunca 
tinha acordado no escuro para fazer nada, nada, e hoje 
faço isso com certa frequência. Ver o sol nascer, já de pé, 
alimentada, esperando que a luz apareça para começar 
meu dia é uma história que me dá muita disposição, alegria, 
e gratidão por estar viva, por ter a oportunidade de 
aproveitar esse dia. antes eu acordava muito zangada, mau 
humorada. hoje, claro, sou humana e tenho lá meus dias, 
mas não é mais o meu normal. Meu normal é ser disposta.

12:00

  7:00

  5:00

19:00

21:00
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BEM-ESTAR

ORTODONTIA PARA 
ADOLESCENTES

Uma das fases da vida de maior preocupação com a 
aparência e autoestima, a adolescência é também o 
melhor momento para o tratamento ortodôntico. 
o grande potencial de crescimento desta fase traz 
uma colaboração importante sobre o momento 

adequado do tratamento, de forma a contribuir na correção 
dentária e esquelética, permitindo a obtenção de excelentes 
resultados.

com os avanços tecnológicos na odontologia, é possível 
reduzir o tempo de tratamento em até 50%, permitindo rapidez 
e eficiência. Outra possibilidade para os adolescentes que não 
se sentem confortáveis com um aparelho tradicional são os 
aparelhos super estéticos, colados por trás dos dentes. são 
muitas as alternativas para os diversos problemas ortodônticos 
comuns na adolescência, assegurando um sorriso bonito e 
saudável e a melhora na autoestima do paciente.

a dra. Tathye arruda fala sobre os benefícios do tratamento 
na adolescência e esclarece as principais dúvidas. Confiram!

Qual a melhor idade para começar um tratamento 
ortodôntico?

a primeira visita ao ortodontista deve acontecer aos 6 anos de 
idade. nessa fase poderemos iniciar o tratamento esquelético, caso 
seja necessário, pois após os 13/14 anos, não conseguiremos mais 
realizar movimentações esqueléticas, apenas dentárias.

Quais os principais problemas ortodônticos que os 
adolescentes apresentam?

dentre os mais comuns podemos citar os apinhamentos dentais, 
que são aqueles dentes juntos demais, que acabam ficando uns em 
cima dos outros e que dificultam a higiene e prejudicam a estética. 
ou, ao contrário, os espaços generalizados entre os dentes, 
chamado diastemas.

Quais os métodos de tratamento utilizados? Existem 
outras possibilidades além dos aparelhos tradicionais?

atualmente utilizo muito o aparelho autoligado, por apresentar 
inúmeras vantagens em relação àqueles aparelhos convencionais. 
Trabalhamos também com os aparelhos super estéticos, que são 
colados por trás dos dentes.

De que forma os adolescentes podem se beneficiar 
do tratamento ortodôntico, além da questão estética?

com o aparelho autoligado, podemos reduzir o tempo de 
tratamento em 50%. ou seja, um tratamento que tem previsão 
de 3 anos, é finalizado em 18 meses com o autoligado. Isso é 
fantástico!

Dra., fale um pouco sobre a importância de realizar 
um tratamento ortodôntico ainda na adolescência.

Quando os pacientes iniciam o tratamento ortodôntico na 
adolescência, temos vários benefícios. Geralmente esse paciente 
não perdeu dentes, não fez tratamentos dentários mais complexos, 
então o tratamento ortodôntico alcança elevados patamares 
de qualidade no resultado final. Os dentes após tratados 
ortodonticamente possuem menos desgastes dentais e um índice 
menor de problemas como cáries e doenças gengivais, tendo em 
vista que eles ficam nas posições corretas.

suPremA odonTologiA | av. dom Luís, 1200, salas 
909/911 Pátio dom Luís (85) 3264.4226 (85) 8895.2060
tathye@yahoo.com.br

a escovação deve ser feita idealmente três 

vezes ao dia. Porém, diante de impossibilidades, 

deve se caprichar mais na escovação noturna, 

antes de dormir, pois durante o sono, a 

temperatura da boca aumenta, a produção de 

saliva diminui e as bactérias proliferam.

ATENçÃO
PARA A DICA!

Fábia Ripardo, auxiliar de 

saúde bucal
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Dr. Cláudio Frossard, 
Dra. Tathye Arruda e 

Dr. Roberto Rego
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bem-estar

Av. Eng. Luiz Vieira, 920 - Dunas - 85 2181.1715

Av. Santos Dumont, 2456, Ed. Corporate Palza - Aldeota - 85 3023.8338

@centraldocorpo

#centraldocorpo

#meutreinonacentral
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CUIDADOS 
DIÁRIOS

MAKE BÁSICA
o trio indispensável na frasqueira: blush 

Mac, rímel e corretivo Kryolan

BELEZA
 PURA

Se engana quem pensa que os cuidados de 
beleza de Mica Rocha são do tipo passar 
horas em clínicas de estética e fazer dezenas 
de tratamentos. a apresentadora e editora 
do site We Pick nos surpreende com dicas 

simples e valiosas, como estar constantemente hidratando 
a pele e lábios e cuidando da alimentação. Ela nos mostra 
que pequenos cuidados podem, sim, fazer toda a diferença! 
descubra os itens essenciais da frasqueira de Mica e os 
segredinhos de beleza que ela compartilha conosco.

Conta um pouco dos seus cuidados diários de beleza, 
da hora que acorda até antes de deitar.
Eu lavo meu rosto com um sabonete neutro manipulado todos 
os dias de manhã. após deixar a pele limpa, passo um serum 
hidratante e um filtro 50 antes da maquiagem. Quando eu não 
estou gravando, uso um corretivo, blush e rímel. Já quando é dia 
de gravação, a make é mais pesada. assim que volto para casa lavo 
minha pele como faço de manhã, mas ao invés de passar serum, 
passo um clareador manipulado seguido de um hidratante para a 
noite. durante o dia eu hidrato bastante meus lábios com carmex, 
lip balm...

Quais produtos são indispensáveis no seu dia a dia? 
sabonete líquido neutro para o rosto da neutrogena, amo óleo 
Johnson de amêndoas para passar no corpo pós banho, pois a 
minha pele é super seca, e não dispenso um hidratante de rosto. 
Para o corpo eu gosto de hidratar com o creme da nivea (aquele 
azulzinho bem antigo). no cabelo, eu amo o Volumizer da Paul 
Mitchell. aplico nos cabelos úmidos antes de secar.

O que leva na frasqueira para onde for?
Make básico, blush, rímel e corretivo Kryolan. nunca me esqueço 
de hidratar a pele o dia todo, então deixo sempre um hidratante 
na frasqueira. hidratante labial é outro item indispensável.

Como mantém essa cor maravilhosa nos cabelos? E os 
fios sempre hidratados?
na verdade eu não tenho segredo de manter a cor. Procuro lavar 
meus cabelos com shampoos clareadores, mas isso não é uma 
coisa indispensável. Eu faço hidratação no salão quando o Proença 
me puxa pela orelha (risos), sou muito preguiçosa nesse ponto de 
hidratação, mas tem que fazer!

Tem algum truque para a sobrancelha?
Estou deixando crescer um pouco porque amo sobrancelha 
mais grossa. a nádia que “manda” na minha sobrancelha, e nesse 
momento estou obedecendo em deixá-la crescer.

Conta algum segredinho que faz toda a diferença na 
beleza.
Beber muita água e dormir... brincadeira! apesar de isso ser 
verdade, eu acho fundamental não comer muita fritura, para a 
pele ficar mais viçosa e saudável, e pratico bastante exercício, 
porque isso me faz sentir muito bem!

QUARTETO 
FANTÁSTICO

Para hidratar o corpo, óleo 
Johnson’s de amêndoas após o 

banho e hidratante da nívea. 
sabonete facial deep clean da 

neutrogena e Volumizer da Paul 
Mitchell para os cabelos.

Mica Rocha revela à 
inVoga quais são os itens 
indispensáveis em sua frasqueira 
e outros segredinhos de beleza 
que fazem toda a diferença

FRASQUEIRA

Entre os cuidados 
diários com a pele, 
protetor solar para 
o rosto La Roche-
Posay 50 e carmex 

para manter os lábios 
sempre hidratados.
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SHOPPING

É POSSÍVEL 
CUIDAR 
DA PELE 
E TOMAR 

SOL?
Nossa equipe foi conversar com a Dra Lílian Salvino, 

dermatologista, membro da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia e da Academia Americana de 
Dermatologia, sobre uma dúvida de homens e 

mulheres que gostam do sol: é possível cuidar da 
pele, fazer tratamentos de rejuvenescimento? Ou 
não há meio termo entre sol e a dermatologia? 

Atenção, amantes do sol, gostamos 
do que ouvimos!

drA. liliAn sAlvino - Perle dermATologiA | Rua Marcos 
Macêdo, 1333 - salas 509-515  Pátio dom Luís, Torre corporate 

(85 3267.7830) - dra. Lílian salvino (85 3267.1108) 
www.perle.med.br

chinês. a grande novidade do Meeting da academia americana 
deste ano foi a evolução dos preenchedores. Existem produtos 
mais fluidos e outros mais densos, escolho o que vou usar de 
acordo com a profundidade da ruga, deixando um resultado 
muito natural. o objetivo do preenchimento é repor o que o 
paciente perdeu, amenizando as rugas e dando um pouco mais 
de volume, se precisar, nas regiões malares. Gosto de fazer o 
paciente se sentir com uma aparência descansada, mais jovem, 
ao se olhar no espelho. Este é o objetivo destes procedimentos, 
tudo muito natural. costumamos dizer com os injetáveis: “o 
menos é mais”!

E o famoso laser de CO2 fracionado, pode fazer 
também?

Maravilhoso! Adoro para rugas, flacidez e cicatrizes de 
acne, mas não é seguro se expor ao sol nos dias seguintes 
à aplicação do laser. Mas vou lhe falar com sinceridade, a 
combinação dos aparelhos para flacidez como o NIR ou a 
radiofrequência associado, se necessário, com a toxina botulínica 

e preenchimento dão resultados fantásticos. 
como dermatologista, não me sinto limitada 
em rejuvenescer os amantes do sol! 

E quanto às manchas, o que fazer?

Em primeiro lugar se proteger de forma 
eficaz. Reaplicar o protetor solar e usar 
chapéu. se o paciente me dá dez dias sem 
sol, indico um peeling superficial clareador ou 
uma sessão de luz pulsada, dependendo do 
tipo de mancha. Faço estes procedimentos 
de forma leve, pois a pele não pode voltar 
ao sol irritada. Tem dado certo. outra opção 
é fazer procedimentos de renovação da 
pele com nossas esteticistas, como o peeling 

de porcelana, o new skin. são tratamentos que 
não têm a capacidade de retirar uma mancha especifica, mas 
mantêm a pele uniforme, luminosa, com uma boa textura.

Para finalizar, qual a mensagem que a Dra deixa 
para os amantes dos esportes ao ar livre ou aos 
amantes do sol?

um ponto muito importante além da estética, é que quem se 
expõe ao sol tem mais risco de desenvolver câncer de pele. É 
muito frequente receber pacientes que buscam tratamentos de 
rejuvenescimento e, quando examino, encontro um carcinoma 
basocelular, queratoses actínicas e até melanoma, sendo este 
o mais perigoso. Então, mesmo que você não se interesse 
pela estética, vá ao dermatologista, pois sua pele faz parte 
do seu check-up. outra mensagem: se você se expõe ao sol 
com frequência, precisa redobrar seus cuidados com a pele. 
Converse com seu dermatologista, defina juntamente com 
ele suas necessidades. acredito que nós devemos nos adaptar 
à rotina do paciente e não ele aos tratamentos indicados! É 
possível, sim, expor-se ao sol e rejuvenescer!

Dra Lílian, na sua clínica você recebe pessoas que 
se expõem ao sol e querem rejuvenescer?

sim, com bastante frequência! com essa onda saudável de 
alimentação e esporte, tenho recebido cada vez mais pacientes 
que correm ao ar livre, nadam ou fazem stand up paddle, ou 
vão ao sol porque têm casa na praia, ou fazem tudo isso! Enfim, 
percebo que o esporte e o lazer estão cada vez mais relacionados 
ao sol. E nós, dermatologistas, temos que nos adaptar a essa nova 
realidade. na consulta, converso com o paciente sobre sua pele, o 
que o incomoda, seus hábitos e sua rotina. depois examino, sugiro 
o que precisa melhorar e, a partir daí, decidimos juntos o plano 
de tratamento.

Quais são os tratamentos mais indicados para esse 
público?

Em primeiro lugar, oriento uma rotina de cuidados em casa. a 
pele exposta ao sol costuma apresentar mais manchas, fica com os 
poros dilatados, com aspecto de “grossa”, e às vezes mais oleosa. 
costumo prescrever ativos de renovação celular e clareadores à 
noite e, durante o dia, antioxidantes, além do 
protetor solar e produtos de limpeza. Para a 
exposição direta ao sol, oriento a forma correta 
de aplicação do protetor solar, que deve ser 
composto por ingredientes físicos e químicos. 
Gosto muito também de prescrever suplementos 
orais, dentre eles o Polypodium leucotomus, que 
diminui os efeitos negativos da radiação na pele e 
funciona como um filtro solar oral! Após o exame 
da pele, avalio se são necessários tratamentos 
complementares na clínica, de acordo com o grau 
de envelhecimento quanto à presença de flacidez 
e rugas. 

O que fazer nestas pessoas que se 
expõem ao sol para tratar a flacidez? 
Pode fazer laser? Não causa manchas?

A flacidez é muito comum neste grupo de pacientes, pois a 
radiação uV aumenta a degradação do colágeno e aumenta a 
produção de radicais livres, que causam morte celular tanto na 
derme como na epiderme. Trabalho com duas tecnologias que 
são absolutamente seguras com o sol: o infravermelho (niR) e a 
Radiofrequência (Reaction). ambos aumentam a temperatura na 
derme, promovendo o skin tightening e estimulando os fibroblastos 
a produzirem um novo colágeno. Estas tecnologias não agridem a 
epiderme, por isso não causam manchas. o paciente pode fazer 
e continuar com sua rotina normal. Faço bastante face e pescoço. 

E para as rugas? Quem faz corrida geralmente tem 
muitas marcas de expressão. Tem jeito?

claro! as rugas ao redor dos olhos, as rugas da testa e entre as 
sobrancelhas são tratadas com a aplicação de toxina botulínica. 
Gosto de fazer bem natural, apenas descansando a expressão, 
sem deixar paralisado. Fica ótimo, sou fã! outro recurso é o 
preenchimento com ácido hialurônico, realizado no famoso bigode 

BEM-ESTAR
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BLUE & 
YELLOW 

MOOD
A PArente está com umA seleção 

incrível de PeçAs e Artigos PArA 

AtuAlizAr suA cAsA com As cores 

mAis quentes dA temPorAdA. 

o Azul e o AmArelo ditAm o 

tom do verão e se revelAm em 

jogos de mesA, toAlhAs, velAs, 

AlmofAdAs...

PaREnTE | av. Pe. antônio Tomás, 765 

(85) 3261.1544

SHOPPING
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PRoTEToR soLaR coM EFEiTo 
MaTiFicanTE (aLGuns TEM aTÉ 

coR dE BasE)

Para quem gosta de praia, sol, piscina e/ou vai viajar nesse 
verão, todo cuidado com a pele e com os cabelos é 
extremamente necessário! correr atrás do prejuízo 
depois das férias pode sair bem mais caro e, talvez, sem 
resultados.

Fiz uma pesquisa mais que especial para as leitoras da inVoga e, com 
a ajuda da dermato mais fofa, Gina Belém, pincelamos produtos, e 
aqui vai um passo a passo especial para corpo, cabelo e maquiagem.

Força na proteção!

NECESSAIRE
VERÃOde

BELEZA

PRoTEToR soLaR FREsh 
cooLinG BodY MisT 45FPs

noRMadERM 
EFoLianTE 
coRPoRaL

PRÉ-SOL

PARA O CORPO PRoTEToR 
soLaR MinEsoL 
oiL conTRoL 
70FPs

 PARA O ROSTO

PRoTEToR soLaR 
anThELios GEL 

cREME ToQuE 
sEco 60 FPs

 PÓS-SOL

Loção 
PÓs-soL 
dioR 
BRonZE

Loção 
PÓs-soL 

hidRaTanTE

LEncinhos 
uMEdEcidos PaRa 
não EsTRaGaR a 
PRodução

oPTE PoR MaQuiaGEns 
MinERais, Pois não 

oBsTRuEM os PoRos

PARA OS CABELOS

a linha Bc Bonacure sun Guardian schwarzkopf 
possui a tecnologia solar-care e é ideal para proteger 
o cabelo e a pele que, nessa estação, ficam ainda mais 
sensíveis.

os produtos da linha prometem cuidado em 3 
passos: proteção, refrescância e hidratação.

Proteja os fios antes de expor ao sol com o UV-
Protection spray e o shine oil, que protegem contra 
raios UV e proporcionam brilho aos fios. Refresque e 
limpe cabelo e corpo com hair&Body shampoo. E após 
a exposição ao sol, mar e cloro, hidrate com o after 
Sun Treatment, que repara e hidrata o cabelo danificado.

BLush coM Tons BRonZE, 
TERRa ou douRado

MáSCARA DE CÍLIOS À 
PRoVa d’ÁGua

PRiMER 
FaciaL

MAQUIAGEM IDEAL

PARA O VERÃO
Você também pode se deparar com 

algum evento ao sol, uma pool party, um 
almoço, uma festa de criança... E como se 
maquiar naturalmente, sem aquele aspecto 
da maquiagem tradicional?

É essencial, para quem gosta de curtir um 
sol, ter duas bases, uma mais clara e outra 
em um tom mais escuro, para não ficar com 
o rosto muito mais claro que o colo quando 
estiver bronzeada.

por Manu Feitosa
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ADEUS,
GORDURINHAS!

Tratamento inovador desenvolvido no centro de medicina 
e fisioterapia dermatofuncional Stetic Class associa 

recursos nutricionais, cosméticos específicos e os melhores 
equipamentos do mercado. O método LSC (liposculp 

cavitation) une recursos de última geração aliados à perspicácia 
do profissional habilitado em detectar quais potenciais 

candidatos ao tratamento. O resultado tinha que ser incrível!

Cansadas de tratamentos lentos e buscando atender às 
exigências imediatistas das clientes, as fisioterapeutas 
dermato-funcionais olga saraiva e camila Rodrigues, 
supervisionadas pelo cirurgião plástico dr. Valderi 
Vieira, desenvolveram um novo conceito em 

tratamento, que engloba a associação de recursos nutricionais, 
elaborado pela nutricionista dra. Vanessa Queiroz, um complexo 
de cosméticos estudados e desenvolvidos especificamente para 
o tratamento e equipamentos de última geração, oferecendo 
resultados fantásticos já na primeira aplicação.

após avaliação prévia e demarcação da área tratada, o cliente 
deve ingerir um suco ativador, que em cerca de duas horas 
desencadeia um processo de liberação de toxinas, aumentando 
o metabolismo e estimulando a queima de gordura. após essa 
preparação inicial, o cliente é submetido à aplicação de ultrassom de 
alta potência com gel (lipo Class redux), formulado especificamente 
para o tratamento associado a mobilizações petrissantes. Esse 
procedimento dura de uma a duas horas, dependendo de cada caso, 
e só pode ser aplicado uma vez por semana.

Por ser um método que reduz na hora cerca de 8cm, pode 
ser utilizado como uma poderosa arma pré-festa, antes de entrar 
naquele vestido justo que valoriza as curvas.

após o tratamento, um produto home care da linha lipo class 
redux é passado para efetivar e manter os resultados. o cliente 
também é orientado a tomar uma cápsula por um período de 
30 dias, que mantém esse metabolismo ativado, continuando a 
queima de gordura.

o cliente recebe todas as orientações pós-procedimento, 
entre elas um programa nutricional para as próximas 48 horas. 
Esse programa, baseado no peso do cliente, garante que toda 
gordura mobilizada seja utilizada como substrato energético, isto 
é, seja eliminada. É necessário realizar atividade física aeróbica na 
semana do procedimento.

contraindicações: clientes portadores de marcapasso, 
colesterol elevado, problemas renais e urinários, cardiopatas 
e diabéticos (sem liberação médica), problemas oncológicos, 
gestantes e lactantes.

BEM-ESTAR

sTeTiC ClAss mediCinA e esTéTiCA | Rua Pereira Valente, 757, Meireles
3086-2320/ 3086-9381/ 8803-2715 | www.steticclass.com.br

instagram: @steticclass | Facebook: stetic class
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DIVAS!
Victória Rocha arrasando de 

Audrey Hepburn. A produção 
ficou por conta do queridíssimo 

Roberto Lúcio

Com inspiração nas divas do cinema, a clínica splendere realizou um 
editorial fabuloso, com seis blogueiras que incorporaram nomes 
como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, audrey hepburn, Twiggy, 
Grace Kelly e sophia Loren. Produzidas pelos talentosos makeup e 
hair artists da splendere, amanda Estanislau, Edith Gomes, Victória 

Rocha, Vanessa Melo, Lívia Brasil e Luiza Bezerra foram as blogueiras convidadas 
a participar dessa transformação, que rendeu cliques incríveis. a equipe de 
profissionais caprichou na produção, mostrando que é possível, sim, ser uma diva 
na vida real! Confiram o resultado. ClíniCA sPlendere, av. senador Virgílio 
Távora, 1721 - aldeota (85) 3244.4545/ 32242353 www.splendere.com.br 
instagram: @clinicasplendere Marilyn Monroe, 

representada por Amanda 
Estanislau. Produção de 
Vanessa Hiar

1

2

3

4
1. Lívia Brasil por Aleff Facó e Anderson Quinderé
2. Vanessa Melo por Ivan Neres
3. Edith Gomes por Evandro Windson
4. Luiza Bezerra por Roberto Lúcio

DRA. GEORGIA MACHADO

Cirurgiã Plástica

CRM 8038 RQE 3028

ABDOMINOPLASTIA, LIPOASPIRAÇÃO, 
BLEFAROPLASTIA, MENTOPLASTIA, RINOPLASTIA, 
OTOPLASTIA, RITIDOPLASTIA, LIFITING FACIAL, 

PRÓTESE DE GLÚTEO, IMPLANTAÇÃO SILICONE 
NA MAMA, PANTURRILHA, BRAÇO. COXAS. 

MAMOPLASTIA,MASTOPEXIA, GINECOMASTIA, 
LIFTING BRAQUIAL, NINFOPLASTIA
BOTOX, PREENCHIMENTO, PEELING 
VULCÂNICO, PEELING DE OURO

Rua Catão Mamede 888, Aldeota | CEP: 60140-110 | Fortaleza
Fone: (085) 3261.8087 | Mobile: (085) 9973.2570
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BEM-ESTAR

EXCELÊNCIA EM 
DERMATOLOGIA, 
CLIENTES 
FELIZES
Com espaço 
inaugurado há 
cinco meses, a 
Clínica Dra. Mariana 
Pimenta se consolida 
no conceito de 
atendimento 
personalizado e 
eficaz. Atendendo 
desde adolescentes 
a melhor idade e 
públicos masculino 
e feminino, a 
dedicação dos 
profissionais da 
clínica é visível na 
satisfação dos 
clientes

Sempre inovando, a clínica dra. Mariana Pimenta reúne o que há de 
mais moderno em tratamentos dermatológicos clínicos e estéticos. 
Com uma equipe de profissionais altamente qualificada, que conta 
com a dermatologista Dra. Mariana Pimenta, a fisioterapeuta 
dermato-funcional Rachel ivo e a esteticista Elisabete Freitas, a 

clínica sempre traz ao cliente segurança e eficácia no atendimento. Aliando 
conhecimento, pesquisa e tecnologia de ponta, são oferecidos programas e 
soluções personalizadas, garantindo resultados excelentes. um dos atributos da 
clínica é a variedade de tratamentos faciais, corporais e capilares, que vão desde 
limpeza de pele, peelings, depilação a laser, luz pulsada, preenchimentos, botox, 
co2, até o aparelho queridinho das famosas, o ulthera. o ambiente amplo e 
confortável e a simpatia e o envolvimento da equipe aliados ao profissionalismo 
reflete no cliente uma sensação de confiança, bem-estar e o desejo de voltar.

CliniCA drA. mAriAnA PimenTA (cRM 9118 e RQE 6063) | av. santos 
Dumont, 5753 - Torre Office, Complexo São Mateus - Salas 307, 308 - Papicu   
85 3265.7872

sou paciente há mais de cinco 
anos e Vejo muito resultado nos 
tratamentos com a dra. mariana. 
confio plenamente, tanto eu 
quanto minhas duas filhas, de 12 
e 13 anos. ela É uma profissional 
dedicada, sempre disponíVel, que 
passa seGurança ao paciente e tem 
um carisma que me faz sentir 
à Vontade. adoro o botox e o 
preenchimento, pois me sinto bem, 
mais joVem e bonita! - Ednice 

Bezerra Cruz

tenho a pele muito seca e desde 
que comecei os tratamentos com 

a dra. mariana sinto que ela 
ficou mais hidratada e luminosa. 

não tinha o hábito de cuidar 
muito da pele, mas a mariana 

começou a me incentiVar a ter 
cuidados, retirar a maquiaGem, 

passar um tonificante, usar filtro 
solar. hoje me cuido muito, e os 
resultados são VisíVeis. - Isabele 

Temóteo

CO2: Pele radiante

Laser fracionado que tem 
excelentes resultados para 
rejuvenescimento de face, 

pescoço e mãos, cicatrizes de 
acne, estrias.

Ulthera: Lifting sem cortes

É um ultrassom microfocado que age na camada muscular. Primeiro sistema de 
lifting aprovado pela anVisa e Fda para tratamento estético facial. atua na 

flacidez da face, pescoço, elevação de pálpebras e sobrancelhas. Os resultados são 
visíveis em uma única sessão e não requer recuperação. a manutenção é anual, e o 

paciente pode voltar às atividades diárias no mesmo momento.

saiba mais
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TIPOS DE CICATRIzES 
PATOLóGICAS

Hipertróficas: com elevação e 
coloração temporárias, em geral este 

tipo de cicatriz melhora com os cuidados 
adotados na pós-cirurgia.

Queloidianas: Elevadas, escuras e 
espessas, apresentam comportamento 

imprevisível, podendo se prolongar para 
outras áreas. Quem tem propensão 
a desenvolver queloide deve evitar 

cirurgias de caráter estético.

BEM-ESTAR BEM-ESTAR

CICATRIZAçÃO 
PÓS CIRURGIA

Muitas pessoas idealizam durante meses, ou até 
mesmo anos, a sonhada cirurgia plástica. Mas 
o que muitos não levam em conta é que toda 
cirurgia irá deixar uma cicatriz, que pode vir 
a tornar-se inestética. a cirurgia pode estar 

ótima, mas uma cicatriz deste tipo acaba comprometendo a 
autoestima do paciente, fazendo até com que o custo benefício 
da operação não valha a pena. um bom cirurgião tem a 
habilidade de “esconder” ao máximo a cicatriz, tornando-a o 
mais discreta possível. alguns fatores relativos à cicatrização, 
porém, independem do médico ou da técnica utilizada. aspectos 
genéticos, raça e idade podem influenciar, mas os cuidados 
pós-operatórios são primordiais na qualidade da cicatriz. o dr. 
Elizeu Lavor, membro da sociedade Brasileira de cirurgia Plástica, 
enfatiza a importância de atentar aos cuidados pós-operatórios: 
“cada tipo de cirurgia vai ter um período ideal de restrições pós-
operatórias, o que é essencial respeitar, visando obter uma boa 
cicatrização”. Entre os cuidados importantes, o cirurgião destaca 
o respeito às recomendações médicas quanto às atividades físicas 
e a não exposição ao sol. a exposição solar é um dos fatores que 
podem comprometer seriamente a boa cicatrização, resultando 
em cicatrizes hiperpigmentadas ou até hipertróficas, com aspecto 
inchado. “como vivemos em uma cidade litorânea, as pessoas 
muitas vezes têm pressa de inaugurar a nova cirurgia, o que 
acaba irritando e comprometendo a cicatriz. Todo sacrifício que 
fizermos nos primeiros seis meses trará resultados permanentes. 
o contrário também é válido”, conclui o cirurgião. 

ComPlexo eliZeu lAvor 
Rua República do Líbano, 1415 Fone: 3267.1712/ 3267.2804
contato@elizeulavor.com.br - www.elizeulavor.com.br

CUIDADOS ESSENCIAIS PARA UMA 
BOA CICATRIzAçãO

1. Evitar exposição ao sol e sempre utilizar filtro 
solar na cicatriz;

2. Evitar a prática de exercícios físicos por pelo 
menos 30 dias, ou pelo tempo recomendado pelo 

médico;

3. dependendo da necessidade, podem ser 
utilizados recursos como cremes específicos, com 

corticoide ou rosa mosqueta, placas de silicone, além 
de massagens na área;

4. Mariscos: deve ser evitado o consumo, pelo 
menos no primeiro mês.

ODONTOLOGIA 
INTEGRADA

O 
desejo de ter uma clínica de odontologia integrada, 
que oferecesse aos pacientes atendimento 
interdisciplinar, unido ao amor pela profissão 
- herança de pai para filhas - foi a base da 
constituição da clínica integrada Walter Torquato. 

o resultado deu mais do que certo: um espaço moderno, com 
diversas especialidades, atendimento diferenciado e profissionais 
altamente capacitados, possibilitando ao paciente um tratamento 
completo, de acordo com suas necessidades. 

com mais de 30 anos de experiência clínica e um dos pioneiros 
na implantodontia no ceará, o cirurgião dentista dr. Walter 
Torquato incentivou as duas filhas a se juntarem a ele na profissão 
e na clínica. dra. Lara Torquato, especialista em ortodontia, 
ortopedia Funcional e Radiologia e dra. sara Torquato, especialista 
em Periodontia e pós-graduada em Estética, Toxina Botulínica e 
Endodontia compõem a equipe de profissionais, que trabalha de 
forma integrada. 

Equipada com aparelhos de última geração, a clínica integrada 
Walter Torquato está constantemente atualizada com as inovações 
da odontologia, oferecendo a seus pacientes um tratamento 
funcional, completo e duradouro. com localização privilegiada, a 
unidade do Meireles conta com espaço amplo e aconchegante, 
além de elevador, oferecendo ainda mais comodidade. a variedade 
de tratamentos e a excelência no atendimento sem dúvida 
garantem a satisfação e realização de cada paciente.

ClíniCA inTegrAdA WAlTer TorquATo unidAde 
meireles | Rua oswaldo cruz, 400. 85 3242.6190 
unidade Fátima - avenida 13 de Maio, 1109. 85 3227.9585, site: 
www.clinicawaltertorquato.com.br 
instagram: @odontologiaintegrada

A Clínica Walter Torquato oferece o que há 
de melhor e mais moderno nas diversas 

especialidades odontológicas, em um espaço 
aconchegante e com localização privilegiada

Fo
To

s 
R

EP
R

o
d

u
ç

ã
o

 E
 a

LE
x

 a
R

a
ú

Jo

Fo
To

s 
a

LE
x

 a
R

a
ú

Jo



inVoGa 197 

Dra Gina, vemos propagandas de tratamentos 

antienvelhecimento envolvendo diferentes tipos de aparelhos 

e produtos, prometendo milagres, que sabemos que muitas 

vezes são inalcançáveis. O que realmente funciona?

importante entendermos que o ideal para promover um 
rejuvenescimento global e natural da face é a associação de 
procedimentos. Quando um novo aparelho ou produto surge no 
mercado, o marketing ao redor dele é tanto, que parece que nada 
mais funciona! não existe um procedimento único que resolva 
tudo! importante salientar também que não existe receita de 
bolo quando falamos em retardar o envelhecimento. não é raro 
chegar ao consultório uma paciente querendo fazer o mesmo 
tratamento que a amiga fez, e, no mesmo instante, explico que 
a minha avaliação dermatológica é que irá nortear o caminho 
mais adequado a seguir. os cuidados são diferentes de acordo 
com a fase da vida, seja na adolescência, idade adulta, gestação 
ou menopausa. Tecnologias como laser fracionado, luz pulsada, 
radiofrequência e infravermelho; procedimentos como toxina 
botulínica e preenchimentos à base de ácido hialurônico; sem 
esquecermos os antigos e bons peelings, estão no hall de opções 
que funcionam quando bem indicados, feitos de forma adequada e 
por um dermatologista.

Como você seleciona o tratamento a ser feito diante de 

todas as opções acima mencionadas? 

Eu gosto muito de começar por procedimentos que façam uma 
renovação celular da pele, melhorando de imediato o viço, a 
textura, os poros dilatados e as rugas finas, como os peelings, a 
luz pulsada e o laser fracionado. utilizo muito os peelings para 
quadros de acne inflamatória, oleosidade excessiva, poros dilatados 
e melasma (manchas pós-gravidez, exposição solar excessiva ou 
uso prolongado de anticoncepcionais orais) com efeito anti-
inflamatório, secativo, de afinamento da pele e clareador. A luz 
pulsada, por sua vez, é a minha escolha quando a pele além de 
desvitalizada, com poros abertos, tem muitas telangiectasias (vasos 
superficiais, muito presentes na rosácea) e sardas. O laser de 
co2 fracionado é meu eleito quando estou diante de uma pele 
com sinais profundos de envelhecimento, como rugas médias e 
profundas, flacidez, olheiras profundas e sequelas de acne. Claro 
que adapto minha escolha aos hábitos de vida e às limitações do 
paciente, porque o laser fracionado, por exemplo, necessita de 
alguns dias de recuperação. se ele não tem esse tempo disponível, 
proponho um peeling ou luz pulsada e deixamos para fazer o laser 
no período das férias. não esquecer que tanto o peeling, a luz 
pulsada, como o laser de co2 fracionado necessitam de cuidados 
no pós-procedimento relacionados à restrição da exposição solar 
em uma menor ou maior proporção! Quando a paciente já cuida 
bem da pele e não apresenta alterações superficiais, mas está se 
queixando de flacidez, perda do contorno facial e o surgimento da 
famosa “papada”, o infravermelho e a radiofrequência são opções a 
serem consideradas. além de terem um pós-procedimento muito 
tranquilo, já que o tratamento não atinge a camada superficial 
da pele. o mais fantástico desses procedimentos é que eles 
promovem o rejuvenescimento atuando de dentro para fora da 
pele, proporcionando uma mudança profunda na sua qualidade, 
pela produção de um novo colágeno; daí por diante, tudo que for 
feito nessa nova pele terá resultados muito mais naturais e belos. 
Estou me referindo à toxina botulínica e aos preenchimentos à 
base de ácido hialurônico, tão criticados por muitos por dar um 
ar de artificialidade à face, mas que, quando realizados em doses 
menores, suavizam a expressão facial, tirando o ar de cansaço dos 
anos acumulados. 

Todos esses procedimentos têm uma durabilidade, não é 

verdade?

Essa é uma das primeiras perguntas do paciente quando 
conversamos a respeito de determinado procedimento. “dra, 
quanto tempo vai durar?”. É imprescindível que se entenda que a 
beleza e a saúde caminham juntas, logo, é fundamental encontrar 
o equilíbrio entre elas. assim, rugas podem ser adiadas, e os 
procedimentos podem ganhar maior durabilidade através de 
uma vida saudável, boa alimentação, ingestão de água, prática de 
exercícios físicos, sono regular e uso contínuo do protetor solar. 
Em geral, eu gosto de repetir os tratamentos que promovem 
estímulo de colágeno (peelings, luz pulsada, laser, infravermelho e 
radiofrequência) a cada 6 meses a 1 ano, a toxina botulínica a cada 
6 meses e o preenchimento com ácido hialurônico anualmente.

Qual é mesmo a diferença entre a toxina botulínica e o 

preenchimento?

Muito oportuna sua pergunta… Você sabe que essa dúvida é 
muito comum entre os meus pacientes de primeira vez que 
vêm à procura de tratamentos de rejuvenescimento? a toxina 
botulínica promove um relaxamento da musculatura, resultando 
em uma expressão facial descansada, um olhar mais arqueado, 
tirando aquela expressão de bravo ou preocupado. Rotineiramente 
é aplicada ao redor dos olhos, testa e entre as sobrancelhas, e 
o efeito é visualizado completamente após 7 dias da aplicação. 
os preenchimentos à base de ácido hialurônico preenchem 
rugas e vincos já marcados, áreas com perda de volume, como 
bochechas, contorno da mandíbula e olheiras e melhoram o 
contorno dos lábios, restaurando a aparência de face saudável 
imediatamente após a aplicação. aqui, vale ressaltar, menos é mais! 
Eu prefiro colocar menores quantidades do preenchedor em 
vários locais diferentes, a fim de promover a harmonia da face, 
a preencher muito bem um vinco específico, como o “bigode 
chinês”, por exemplo. No caso da toxina, prefiro aplicar a dose 
mínima necessária no dia da aplicação e reavaliar após 10 dias a 
necessidade de algum retoque.

Numa recente palestra sua na Semana de Costume 

Saudável dos Mercadinhos São Luiz você falou bastante da 

importância da suplementação do colágeno oral. Qual a 

razão disso?

após os 35 anos, a perda de colágeno passa a ser de 1% ao 
ano, logo, aos 45 anos, a perda já chega a 10%, e aos 65 anos, a 
30%... o colágeno é a proteína mais comum do nosso organismo 
e é responsável pela sustentação da pele. Então, se queremos 
combater a flacidez, uma alimentação rica em proteína magra 
associada à suplementação do colágeno hidrolisado (o mais 
facilmente absorvido) é válida sim! outra dica importante é fazer 
a suplementação do colágeno associada a antioxidantes, como 
vitamina E, selênio, que além de aumentar ainda mais a absorção 
do colágeno suplementado, irá combater os radicais livres 
presentes na pele. 

Com o final do ano se aproximando, 
todas querem se cuidar mais para estar 
com uma aparência ainda melhor, não 
é verdade? Na corrida contra o tempo, 
temos que recorrer a procedimentos 

para deixar a pele mais bonita. A 
inVoga conversou com a Dra. Gina 

Belém sobre os avanços das terapias 
antienvelhecimento. Ela esclarece nossas 
dúvidas sobre o que realmente funciona, 
quando e como fazer e os cuidados que 

devemos ter. Confiram!

ANO 
NOVO, 
PELE 
NOVA

Dra. Gina Belém, dermatologista pela UFRJ, especialista em 
Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro 
da Academia Americana de Dermatologia.

BEM-ESTAR

Profissionais de diversas áreas hoje atuam realizando 

procedimentos estéticos, até mesmo laser de CO2, que é um 

procedimento ablativo. Qual sua opinião a respeito?

a dermatologia tem como objetivo preservar a saúde da pele 
e o bem-estar dos pacientes. Envelhecer bem, mantendo uma 
pele com brilho, viço e luminosidade. Quem é o especialista em 
pele é o dermatologista. Ele é o profissional mais adequado para 
cuidar não só das doenças da pele como dos tratamentos de 
rejuvenescimento que envolvem a pele!

drA ginA Belém - Perle dermATologiA | Rua: Marcos 
Macedo 1333 Torre ii, salas 509-515, dra. Gina Belém (85 
3267.2668 / 8889.2668) Espaço Perle (85 3267.1108)
instagram: @ginabelemdermato e @espacoperle  
www.perle.med.br
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Calvície 
nunca 
mais!

tratamento revolucionário 
para calvície

Situada na Av. Santos Dumont, encontra-se o BEAUTY CENTER, a clínica mais 
movimentada por homens e mulheres que reconquistaram sua autoestima e 

beleza através de uma técnica única e eficaz descoberta e aperfeiçoada pela 
terapeutacapilar SÔNIA MESQUITA.Marque sua avaliação e comece uma 

rotina de vida com cabelos mais saudáveis.

SôniaMesquita

design de sobrancelha   micro pigmentação   tratamentos faciais 

manicure e pedicure   depilação   escovas   cortes   química

www.soniamesquita.com.br

Rua Dardanelos, 146 - Alto da Lapa - 11 3037.7951

Av. Santos Dumont, 6649, 85 3262.4289

Shopping Aldeota, 85 3458.1684
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Fotos: André Passos
Diretor de Criação: Osvaldo Costa
Produção de Moda: Levi Arruda

Beleza: Diego Américo (AMUSE-MENT)
Assistente de Produção: Amanda Esmeraldo

Assistente de Beleza: Rafael Capello (AMUSE-MENT)
Modelo: Angélica Erthal (FORD MODELS)

Coordenação Geral: Vinicius Machado e Levi Arruda

O  N O V O  S T y L I N G 
M O N O C R O M á T I C O 

S E  S O F I S T I C A  C O M 
D I F E R E N T E S  T O N A L I D A D E S 

E M  U M  M E S M O  L O O k

Blusa Cronic
Top cropped usado 

no ombro e saia, tudo 
Produção

Sandália Sarah Chofakian



Top cropped usado ao 
contrario Toli

Blazer amarrado na 
cintura Jolie

Vestido usado como 
saia Cosmic

Top cropped Produção
Blazer Lápis Lazuli
Saia Alix Pinho na Tressam
Bolsa Serpui Marie na Meia Sola Maison
Sandália Arezzo



Blusa Produção
Spencer Lelia Costa
Saia Alix Pinho na Tressam
Clutch Bonne  Chance

Blusa Caxingó’s
Parca usada como saia 
VR na Lateral
Bolsa de acrílico 
Acessórios
Spencer Lelia Costa



Vestido usado como saia Espaço Manix
Spencer usado ao contrario Caxingó’s
Bolsa Serpui Marie na Meia Sola Maison
Sandália Arezzo



Blusa Produção
Parca usada como saia VR na Lateral
Bolsa Jorge Bischoff
Sandália Sarah Chofakian

Vestido vazado Meio Tom
Saia de couro usada como top Jolie
Vestido usado como saia Espaço Manix



Blazer Aramis e camisa Tommy 
Hilfiger, tudo na Westfall

T-shirt Skyler
Óculos Tom Ford e relógio 

Longines na Tallis Joias

Fotos: Felipe Abe
Edição de Moda: Levi Arruda

Produção de Moda: Amanda Esmeraldo
Beleza: Juliane Olivera (CAPA MGT)

Modelo: Rodrigo Alves (FORD MODELS)
Assistente de Fotografia: Daniel Werneck

A DESPOjADA T-SHIRT GANHA STATUS DE BASE PARA 

COMPOR LOOkS CASUAL CHIC. O SEGREDO é MISTURAR 

CORES QUE HARMONIzAM ENTRE SI.
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Blazer VR na Lateral
Camisa Aramis na Westfall
T-shirt Skyler
Calça Cronic
Cinto Skyler
Sapato VR na Lateral
Relógio Longines na Tallis Joias
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Blazer VR na Lateral
Camisa jeans e calça, tudo Maresia
T-shirt listrada Skyler
Cinto e sapato VR na Lateral
Óculos Ray Ban e relógio Longines na Tallis Joias
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Blazer VR na Lateral
Camisa polo e t-shirt Skyler
Relógio Longines na Tallis Joias
Cinto Hugo Boss na Westfall
Calça Athos



Blazer e cinto de couro trançado Aramis, Camisa Hugo Boss, tudo Westfall
Relógio Longines na Tallis Jóias
T-shirt Skyler
Calça Cronic
Sapato VR na Westfall
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estilo

Fotos: Patrícia Paes
Styling: Marcos Marla

Coordenação de Moda: Levi Arruda
Produção de Moda: Amanda Esmeraldo

Beleza: Marcíria Rodrigues
Modelo: Anaíza Ferreira

Casting: Romualdo Cassiano
Tratamento de Imagem: Alex Araújo

ETNO
QUEEN

Elementos da fauna africana são inspiração 
para criações de alta joalheria que provocam 
raro encantamento em uma viagem exótica
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estilo

Colar com pedras vermelhas Doratto
Colar com pingente de franjas Doratto
Colar Cleide Design
Argola Doratto
Bracelete Doratto
Bracelete e pulseira Cleide Design
Anel rosa La Vie
Anel dourado Cleide Design

Colar Pantera Diamantes Negros Tallis Joias | Fio de Canutilhos de ouro Doratto | Fio de Canutilho maior 
Doratto | Colar com corrente preta e pingente redondo dourado: Doratto | Colar com miçangas pretas Doratto 
Bracelete malha de ouro Cleide Design | Brinco Tallis | Anéis Cleide Design | Bracelete de Pantera Doratto | Anel 

de diamantes Tallis Joias | Anel menor de pantera Doratto



Colar de dentes Iury Costa | Brinco de dentes Iury Costa | Bracelete Cleide Design | Fios de ouro Tallis | Anel de 
tiras Cleide Joias | Bracelete Cleide Design | Anel folhas Tallis | Bracelete Tallis | Aneis La Vie

Anel: Cleide Jóias (cristal bruto)
Brinco: La Vie (olho de tigre)

Colares: Doratto
Bracelete: Doratto



GRAN
CINEMA

CEARENSE
Em entrevista à inVoga, Rosemberg 
Cariry apresenta a riqueza cultural do 

longa-metragem “Os Pobres Diabos” e 
reflete sobre o presente, o passado e o 

futuro do cinema no Ceará

A Mobilidade Urbana Sustentável pode ser definida 
como o resultado de um conjunto de políticas de 
transporte e circulação, que busca proporcionar o 

acesso amplo e democrático ao espaço urbano, mediante 
a priorização dos modos não-motorizados e coletivos de 
transportes.

a Política nacional de Mobilidade urbana tem como 
objetivos o direito à cidade, a consolidação da democracia, 
a promoção da cidadania, a sustentabilidade ambiental e a 
inclusão social.

assim, atendendo às necessidades da população e 
objetivando a integração entre os diferentes modos 
de transporte, bem como a melhoria da acessibilidade 
e mobilidade das pessoas, o Plano diretor cicloviário 
integrado de Fortaleza é o documento que deverá 
ser elaborado até julho de 2014, com a finalidade de 
estabelecer ações prioritárias e mapear os locais que 
necessitam de implantação de ciclovias, ciclofaixas e 
bicicletários.

as novas pistas de uso preferencial para ciclistas já 
estão sendo implantadas pela Prefeitura, como pode 
ser observado, por exemplo, nas vias da ana Bilhar e da 
canuto de aguiar. Trata-se de um espaço unidirecional, 
com extensão aproximada de dois quilômetros e largura 
de 1,80m, localizada no lado direito e no mesmo sentido 
de circulação da via, conforme os critérios técnicos 
estabelecidos pelo código de Trânsito Brasileiro e estudos 
prévios da autarquia Municipal de Trânsito, serviços 
Públicos e de cidadania (aMc).

com a regulamentação da ciclofaixa, os motoristas 
deverão trafegar exclusivamente pela faixa de tráfego, 
evitando o risco de acidentes.

a primeira fase do Plano diretor cicloviário integrado 
é identificar os inúmeros problemas dos ciclistas quanto 
ao tráfego, como falta de conhecimento da legislação 
por parte dos motoristas, descontinuidade das ciclovias, 
ausência de bicicletários, e buracos. É necessária, ainda, uma 
campanha de conscientização para que o plano funcione. 
usar a bicicleta como meio de transporte que polui menos 
e contribui mais para a saúde das pessoas é uma questão 
de mudança de cultura. E somente com essa mudança de 
mentalidade da sociedade como um todo (e não só dos 
ciclistas) é que teremos o acesso universal à cidade e o 
início da real mobilidade urbana.

OUTRO
CAM

IN
H

Os motoristas flagrados 
trafegando pela ciclofaixa 
poderão ser autuados, com 
punição gravíssima x 3 
(R$ 574,62 + 7 pontos da 
cnh). 
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beleza

O filme “Os Pobres Diabos” tem muita influência 
da sua própria vida pessoal? Esse mundo mágico 
do circo e do cordel relembra muito a infância do 
senhor?
Sim, o filme “Os Pobres Diabos” tem algumas reminiscências 
da infância passada nas cidades de Farias Brito, cedro e crato, 
quando eu via muitos dos pequenos circos que perambulavam 
pelos sertões. No entanto, o filme trata de um universo 
bem mais amplo, onde entram os dramas e as dramaturgias 
populares, além da literatura e de cordel e de toda uma cena 
musical, que mesclavam influências regionais e internacionais. 
Os artistas de circos pobres do sertão adoravam fingir-se de 
mexicanos e inventavam um “portunhol” bastante original, que 
lhes davam ares de mistérios e de importância. 

Como foi a pesquisa feita para realizar o filme?
Realizei esta pesquisa com a ajuda da jovem produtora 
Bárbara cariry. Foi ela quem visitou dezenas de pequenos 
circos que ainda hoje perambulam pelo interior do ceará, 
gravando-os em vídeos e fotografando-os. depois vimos 
todo este material, fizemos anotações e decidimos pelo Circo 
do seu Motoka. Foi muito legal trabalharmos com artistas 
tradicionais de circo e artistas que vinham das experiências 
com o cinema e o teatro. 

O que o senhor destacaria no cenário 
cinematográfico cearense atual? O senhor tem 
contato com outros cineastas, como o Karim 
Ainouz ou o Halder Gomes? Acompanha o trabalho 
deles?
ma das características do cinema aqui realizado é a 
diversidade. Estou finalizando o meu décimo segundo filme de 
longa-metragem. O Wolney Oliveira está filmando, o Firmino 
Holanda está filmando, o Glauber Filho prepara-se para filmar 
também. Em resumo, existe movimento no cinema cearense, 

e isto, com a conquista recente de importantes prêmios, 
dá grande visibilidade para o ceará e o nordeste. o Karin 
ainouz é um nome que acompanho desde os seus primeiros 
filmes de curta-metragem, um cineasta muito talentoso que 
tem uma filmografia hoje internacionalmente reconhecida. O 
halder é um exemplo da criatividade, do empreendedorismo 
e da resistência do povo cearense. o sucesso de público do 
cine holliúdy é algo muito positivo. 

Qual a importância de participar de festivais pelo 
país? O filme vai ser distribuído nacionalmente?
Os festivais são as primeiras vitrines para um filme, onde ele 
é visto, é criticado, é premiado ou não. a nossa participação 
no Festival de Brasília do cinema Brasileiro foi muito boa, não 
apenas pelos prêmios de Melhor Filme do Júri Popular e da 
TV Brasil, mas também pela positiva recepção nos meios de 
comunicação. o lançamento nacional, em salas de cinemas de 
todo o país, estamos prevendo para o segundo semestre de 
2014.

Qual conselho o senhor poderia dar para os 
estudantes de audiovisual e que estão começando 
agora no ramo?
um conselho simples, embora precise de muita determinação: 
façam o que têm que fazer, da forma que acham que tem que 
ser feito, sem deixar-se vencer pelas dificuldades. Das críticas 
positivas demais desconfiem, das críticas negativas demais 
tirem lições preciosas, tanto profissionais como humanas. É 
preciso acreditar e seguir o caminho traçado, mesmo que haja 
correções de rumo. No Brasil, fazer cinema é uma confissão 
de fé, antes de ser uma profissão qualquer. É preciso não 
esquecer nunca que precisamos saber o que queremos dizer 
ao mundo. 

Quais são as inspirações que 
o Ceará e a cultura popular 
nordestina em geral já 
ofereceram - e ainda oferecem 
- para o senhor?
A minha influência vem das culturas 
populares, através do cordel, dos 
reisados, dos cantadores, dos 
romeiros do Padre cícero. Mas não 
apenas destas fontes tradicionais, 
em constantes mudanças, na pós-
modernidade. Tenho também 
influências, através de muitas leituras, 
de escritores e cineastas de todo o 
mundo, desde os clássicos às obras 
de vanguarda. as culturas populares 
estão sempre se renovando e são 
tão importantes para mim quanto as 
últimas manifestações das vanguardas 
acontecidas em Paris ou Tóquio. as 
fontes de onde jorram as culturas 
populares nunca param de se renovar 
e não se esgotam nunca. 

A arte para senhor não é 
produto de mercado, é vocação. 
Como foi possível se manter fiel 
aos princípios durante todos 
esses anos de carreira?
na minha vivência na região do cariri, 
sempre encontrei nos grandes mestres 
das culturas populares, a exemplo 
de Patativa do assaré e do Mestre 
aldenir, uma grande dedicação à arte, 
exercida não apenas como profissão, 
mas também como uma missão. antes, 
a arte estava ligada à vida e ao espírito, 
podendo ainda ser lúdica ou utilitária, 
ligando-se à festa e à alegria. a arte 
não era produzida apenas para gerar 
dinheiro, embora pudesse gerar algum 
lucro ou a ascensão social de algum 
artista. ainda hoje penso assim: a arte é 
uma vocação. Para mim, o importante 
é que meus filmes revelem o universo 
cultural da região onde vivo, onde 
estou inserido em um tempo histórico, 
ao mesmo tempo em que compartilho 
com o meu povo esperanças e utopias. 
outro dia, um crítico de cinema, 
por conta dos temas que abordo, 
descrevia-me como “o mais brasileiro 
dos cineastas”. Aceito esta definição no 
sentido de que, por destino, pertenço 
a uma nação e que ser brasileiro é uma 
forma de ser universal. 

A cultura popular cearense está 
se diluindo? O filme retrata 
um tempo já ido, hoje em dia 
não é tão comum ver circos 
itinerantes no interior.
não acredito que as culturas populares 
estejam se diluindo. Elas passam, 
sim, neste momento histórico, por 
transformações dramáticas, sobretudo 
com a hegemonia do “forró de 
plástico”, que é devastadora. não 
obstante este lixo cultural, gerado 
pela indústria de entretenimento, 
as culturas populares tradicionais 
cearenses resistem, pois têm raízes 
profundas no tempo. o povo está 
sempre reinventando as suas culturas, 
reconstruindo a sua identidade e 
buscando identificar territórios e 
formas de pertencimentos.

Na opinião do senhor, qual 
seria um movimento artístico 
que representa nossa cultura 
cearense atual?
Temos nomes reconhecidos 
nacionalmente na música, no teatro, na 
dança, nas artes plásticas e na literatura. 
Mas acredito que o maior destaque 
da cultura cearense, neste momento, 
é o cinema. o cinema aqui realizado 
consegue não apenas a proeza de 
furar bloqueios de mercado, mas 
afirma-se também como linguagem 
contemporânea, como cinema de 
vanguarda, experimental, que conquista 
importantes espaços em festivais 
nacionais e internacionais. não nos 
faltam talentos, vontades e ousadias de 
realização. 
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belezaARTE

COR
CIDADE
SOMOS

DESSA

NÓS
A

Está cada vez mais comum encontrar desenhos e graffitis 
enfeitando os muros de Fortaleza. os artistas responsáveis 
por essa nova estética na cidade fazem das ruas o seu palco 
e mostram a beleza dos desenhos, de graça, para quem 
quiser ver. Essa arte é o show deles. E é com o objetivo de 

fortalecer a nova identidade cultural cearense que vai acontecer o 
Festival concreto, 1º Festival internacional de arte urbana, de 15 a 23 
de novembro. Fortaleza vai virar um grande museu a céu aberto.

o idealizador do festival é narcélio Grud, que iniciou a carreira na 
arte urbana pichando muros no começo dos anos 90. Percorreu um 
longo caminho de lá para cá e hoje desenvolve trabalhos belíssimos 
de esculturas, pinturas e sons. “após participar de alguns eventos em 
outros países, surgiu a ideia de realizar algo semelhante em Fortaleza. 
aproveitando a estrutura arquitetônica da cidade, o potencial para 
realizar murais de grande escala e o número, cada vez maior, de 
praticantes e simpatizantes da arte urbana”.

a invoga divulga (e apresenta para quem não conhece) dois 
grupos de artistas cearenses que tem mostrado (e pintado) o talento 
nas ruas de Fortaleza.

monsTrA A TuA CArA

Quem faz o coletivo MonsTRa são os sete artistas Weaver Lima, Franklin stein, 
Everton silva, Lui duarte, ise araújo, Jabson Rodrigues, Mychel Tc. ativos desde 2008, 
eles já fizeram um pouco de tudo e de tudo um pouco desde então: feiras, mostras, 
casa cor e muita, muita arte de rua. Eles são influenciados pela estética da Pop Art 
e pelo movimento artístico Lowbrow (dos quadrinhos), nada de praias ou o nosso 
regionalismo. Este ano, foram convidados para criar uma edição limitada da garrafa 

Ron Montilla e também expuseram no MonsTRapostermassa setenta pôsteres em 
serigrafia. A exposição contou também com uma sessão de live painting. O coletivo já 

confirmou presença no festival, é só aguardar para ver.

 
doCe ACidum

Encabeçado pelo casal Tereza 
dequinta e Robezio, o acidum 

assume vários trânsitos e facetas 
de atuação, além de parcerias 

com outros artistas em projetos 
diversos, seja com murais, design, 
fotografia, graffiti, Lambe-Lambe, 
stickers, projetos audiovisuais, 
stencils, e exposições... a lista 
é grande desses artistas que 

começaram em 2006. Eles usam 
os espaços urbanos (habitáveis 

ou não) como poesia. Escolheram 
a arte com profissão (depois 

de terem tentado várias outras 
opções e nada ter dado certo) 
e foi assim entre erros que se 

encontraram profissionalmente. 
Fazem o que gostam e chamam 
de “carreira artística”. as grandes 

inspirações do casal vêm da 
música (daft Punk) e dos pintores 

clássicos, como Picasso e Goya. 
com a correria dos trabalhos, 
eles ainda não decidiram se 

vão participar do festival, mas 
esperamos que sim.

Fortaleza recebe o Festival 
Internacional de Arte Urbana, 
e artistas locais mostram por 

que o cinza dos concretos 
está fora de moda
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Arte de Narcélio Grud. Na 
página ao lado, cartazes 
do Coletivo Monstra, arte 
do Acidum Coletivo
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RUAS
GASTRONÔMICAS

Babette
É a opção para qualquer hora do dia e faz jus à inspiração 
do seu nome, vindo do filme dinamarquês “A festa de 
Babette”. o enredo da história é sobre um jantar que a 
cozinheira francesa, de nome Babette, faz após ganhar 
uma fortuna inesperada. assim, ela decide preparar uma 
refeição of a lifetime para as pessoas que a acolheram 
quando precisou. nesse espírito, a casa oferece tudo: café 
da manhã (com serviços de padaria), almoço (executivo), 
lanche e sopinhas deliciosas, que são servidas até às 20h. 
A partir desse horário, o local assume o perfil de bistrô, 
com opção de pratos mais sofisticados, como o peito 
de pato acompanhado 
com batata-baroa. E para 
acompanhar, que tal um 
vinho da adega da casa? 
Para os mais chegados à 
cozinha, é possível comprar 
condimentos, massas e 
temperos importados 
diretamente da itália. de 
tudo um pouco.

Pizza Banana
o Pizza Banana veio de Jeri, onde funcionava há 18 anos, 
para tomar a capital cearense com os mais variados e 
gostosos sabores de pizza. o que mais chama a atenção na 
nova pizzaria da Monsenhor é o local onde fica. Uma casa 
antiga, toda feita de quartzo. o piso ainda é o original, e o 
salão bastante espaçoso, no estilo vintage, dá um toque a 
mais ao ambiente.

Sabores Orgânicos
Tudo que é servido na mesa dos clientes do sabores orgânicos é produzido 
no interior do ceará, em horizonte. alfaces, rúculas e tomates, tudo livre de 
agrotóxico, o que torna o cardápio da casa ainda mais saboroso, com opções 
de pizza integral, massas, saladas e torradas. o ambiente é agradabilíssimo, 
aconchegante para os visitantes, com um imenso jardim arejado e repleto 
de verde. a casa oferece alimentos e produtos saudáveis e sem substâncias 
tóxicas, como os doces cristalizados (disponíveis para venda). a família 
arantes, responsável pelo local, pensa no bem-estar e na sustentabilidade, 
cuidando do estado físico e da terra usada para o plantio. Eles também fazem 
os próprios molhos de tomate e de pimenta e, claro, tudo com ingredientes 
orgânicos.

Duas ruas de Fortaleza têm chamado a atenção pelas opções 
de restaurantes, que vão da pedida certeira da pizza ao bistrô 
francês. O que não falta é diversidade nas ruas Monsenhor 
Bruno e Edilson Brasil Soares na hora de escolher onde comer

GOURMET
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Soul Gourmet
o soul Gourmet é uma casa de sabores que oferece novas 
experiências gastronômicas para os frequentadores do local, 
principalmente àqueles que buscam novidades. no restaurante, 
funciona uma loja que oferece produtos gourmet, como 
massas, doces e especiarias. a Rotisserie conta com pratos 
prontos, sanduíches e saladas. Existe também uma boutique 
com cortes especiais de carne bovina. a casa oferece ainda 
uma linha de pratos congelados, com mais de setenta opções, 
com precinhos bons para o bolso. Tudo disponível dia e noite. 
aliás, no período da noite, o terraço da casa se transforma 
em um gastrobar! Petiscos criativos para drinques, cervejas 
e vinhos. Entre os destaques do jantar estão o linguine de 
camarão e o ossobuco de vitela.

1ª Página
Câmeras fotográficas e máquinas de escrever fazem 
parte da decoração do salão. nas paredes, primeiras 
páginas dos periódicos brasileiros; no cardápio, a mesma 
temática se repete, onde os petiscos, drinques e cervejas 
são o principal destaque. Linguiças artesanais recheadas 
de temperos especiais, costelinha americana ao molho 
barbecue e a famosa cebola gigante empanada e cortada 
em forma de flor são opções deliciosas. O cardápio musical 
também é variado, e a partir das 21 horas, pop, jazz e rock 
animam o público de segunda a sábado. 

Villa Rios
Localizado em uma das regiões que mais cresce em Fortaleza, a nossa 
zona sul, o restaurante oferece mais de setenta rótulos na carta de 
vinhos para combinar com as variadas pizzas do cardápio. a pizza que 
leva o nome da casa tem a mistura agridoce do peito de peru com 
abacaxi. outra opção é a Villa fornelli, que leva lombinho e tomate seco. 
Minicalzones e bruschettas podem ser pedidos como entrada, e o crepe 
de carne de sol com manteiga da terra faz qualquer um ficar com água 
na boca.

OS
DONOS

DA
NOITE

Quando não está virando noites na redação, a equipe inVoga 
vai a campo fazer pesquisa de moda e estilo para conferir 
o que está em alta na cidade - ou seja: se joga na night! 
A pluralidade de gostos característica do ambiente criativo 
também se reflete nos destinos escolhidos pelo staff quando 
elege suas baladinhas de sexta e sábado - e domingo 
também, porque não? Aproveitando o espírito boêmio que 
só o fechamento de mais uma edição da revista consegue 
desencadear, selecionamos quatro alternativas na noite e 
convidamos seus respectivos habitués para mostrar como se 
divertir na nova noite de Fortaleza. 

ESPECIAL NOITE

fotos Nicolas Gondim, tratamento Moisès Gallaviotti
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ESPECIAL NOITE

   MAMBEMBE

A primeira vez que fui ao Mambembe, a 
casa estava tão cheia de calor humano, 
que o ar condicionado parecia apenas 

adornar as paredes. Também pudera, era 
noite de Fertinha, as já tradicionais festas 
comandadas pelo sócio e dJ residente darwin 
Marinho e cia, que embalam o público com 
uma mistura sonora que desafia a linearidade, 
tocando de Gal costa a É o Tchan sem 
perder - ou melhor, perdendo - a linha. Em 
dias “normais”, a casa é um restaurante 
despretensiosamente delicioso que conseguiu 
resgatar o charme da Praia de iracema de 
outrora. uma atmosfera tropical muito 
agradável, sempre acompanhada de uma 
programação impecável, que vai desde bandas 
independentes e amigos dJs até feirinha de 
arte urbana e exibição de filmes.

o espaço gastronômico (ou casa de 
arte, como preferir) tem contribuído 
bastante com a ocupação e revitalização 
da Rua dos Tabajaras, na Praia de iracema. 
“Eu moro nessa região há muito tempo 
e, ao contrário do que pensam, a Praia de 
iracema nunca esteve morta. o que tem 
acontecido ultimamente é que pessoas 
que não costumavam frequentar essa área 
da cidade agora passaram a fazê-lo”, é no 
que dora Moreira acredita. a jornalista, 
que divide a administração do espaço 
com os sócios darwin Marinho, inajá 
abreu e Ramon cavalcante, defende que 
proporcionar encontros é a força motriz da 
transformação da cidade: “o Mambembe 
pretende acabar com os guetos, ou melhor, 
permitir a interação de diferentes guetos 
em um só espaço. aqui vem gente que 
frequenta desde lugares mais alternativos 
até quem está cansado da mesmice de 
Fortaleza”.

se a programação for antes das onze da 
noite, a dica é experimentar o breadstick 
de peperoni ou a tapioca de ovo com 
alho poró - esta, só aos domingos. se os 
ponteiros do relógio já estiverem prestes 
a marcar o dia seguinte, e a cozinha estiver 
fechada, peça uma cerveja ou um drink de 
cachaça Busca Vida com pimenta dedo-de-
moça e se jogue na pista!

Em dias mais calmos ou na ferveção da 
madrugada, o Mambembe é a opção certa 
para experimentar o novo, seja em pratos, 
em ritmos, na vivência com outras pessoas 
ou na apreciação de outras artes.

por Gabriel Baquit

Da esquerda: Bia Turri, 
Maiara Righi, Darwin 
Marinho, Dora Moreira, 
Isadora Capelo, Karla 
Brito, João Fernando 
Cabral e Caio Paiva



ESPECIAL NOITE

                            VILA DO
 SAMBA

a sensação é quase como a de entrar em 
uma cidade cenográfica, com fachadas de 
igrejas, bares, fazendas e casas. Tudo remete 
a uma cidade de interior e com uma 
riqueza grande de detalhes. 

a Vila do samba recebe mais de mil 
pessoas todos os sábados, que circulam 
pelo ambiente lotado querendo dançar, 
encontrar os amigos e, claro, paquerar 
muito! com a proposta de atingir um 
público entre 25 e 35 anos, a festa começa 
a tarde e permanece até pouco depois 
das 22 horas, quando acaba, deixando um 
pessoal animado e procurando por mais, 
afinal, tá todo mundo esperando alguma 
coisa de um sábado à noite, e ninguém 
quer ver acabar!

por Júlia Vieira

A Varjota, bairro com a maior 
concentração de bares e 
restaurantes da cidade, guarda em 

uma de suas ruas estreitas um espaço cheio 
de charme rústico e uma energia quente. a 
Vila do samba é a novidade que reúne uma 
galera bonita e cheia de disposição a fim 
de comemorar a vida, porque o melhor dia 
da semana merece muito samba, cerveja e 
animação!

a festa, que com pouco mais de seis 
meses já é um sucesso, foi ideia de um 
grupo de amigos – a banda Pagode dos 
14 – que organiza e toca todos os sábados 
ritmos que misturam o samba, pagode e 
até o sertanejo, mantendo o astral sempre 
lá em cima. 

o ambiente é um anexo do arre Égua, 
bar e restaurante regional da cidade, e tem 
uma decoração bem característica. 

Da esquerda: Milena 
Holanda, Daniela 
Camargo, Leandro 
Teixeira, Thiago Viana, 
Alex Bezerra, João 
Paulo Guimarães, Alice 
Studart, Jullie Miranda 
e Leo Campos



ESPECIAL NOITE

 BIROSCA
       DA FARRA

Quando entramos na Birosca o 
glamour fica de fora, e a diversão 
do lado de dentro.

a palavra “birosca” possui muitos 
significados. Bodega, boteco, pé sujo, enfim, 
local com instalações modestas e com 
serviços de bar ou mercearia. um lugar 
pequeno, aconchegante, e com mesinhas na 
calçada. com apenas nove meses de vida, 
a Birosca da Farra faz jus à informalidade 
do seu nome de batismo. o slogan do 
local (segundo o proprietário e dJ Guga 
de castro) é: um bar de dois amigos para 
seus amigos (e amigos de amigos, por aí 
vai). nesse clima intimista e amistoso, a 
clientela é fiel (como eu). Quem frequenta 
não larga a cervejinha mofada e os petiscos 
deliciosos por nada. o proprietário dá suas 
dicas: “O filé mignon ao molho de laranja 
e cebola é o astro da casa. Mas o camarão 
no molho de alho também conquista 
paladares. Particularmente, gosto muito da 
sardinha”. 

o nome do bar também relembra um 
projeto de longa data dos proprietários 
e amigos (o dJ Rodrigo Fuser também 
é sócio da casa), a Farra na casa alheia. 
Qual o boêmio de Fortaleza que nunca 
frequentou uma festa no amicis? “o desejo 
de abrir um espaço foi um desdobramento 
natural das atividades da festa (Farra na 
casa alheia), que já esta em funcionamento 
há treze anos. Queríamos expandir os 
negócios da festa, e acho que a atividade 
que mais se aproximava do nosso perfil era 
um bar”.

sem modéstias, Guga fala sobre 
o diferencial do bar : “a localização, a 
informalidade, o ambiente aconchegante, 
a música, ora saída dos vinis, ora saída 
da rádio da Farra, a própria frequência, a 
cerveja gelada, a comida e, claro, os donos”. 
Para o futuro, o plano é expandir o bar sem 
nunca perder a originalidade.

por Branca Sobreira

Da esquerda: Renan Caldas, 
Candice Caracas, Guga de 

Castro, Rodrigo Fuser Bianca 
Cipolla, Valter Costa Lima 

Segundo e Mariana Bittencourt



ESPECIAL NOITE

            ÓRBITA
   BAR

Nada mais triste para um boêmio 
do que a chegada da noite de 
um domingo... Menos para os 

frequentadores do Órbita bar. a sensação 
é de que o fim de semana está começando 
agora. Muita energia, vibração, gente bonita, 
disposta e a fim de dançar! 

as duas bandas, The Mob e Le disco, 
garantem a noite com bastante rock e pop. 
clima de paquera e a descontração de uma 
noite sem pensar no amanhã. os Barmen 
dão o toque humano ao espaço. Fazem 
drinks, apresentações, sobem no balcão, 
dançam, cantam, rebolam, tudo no clima 
de sedução/instigação de que uma noite 
precisa. 

dicas: Ficar na frente do palco da musa 
di Ferreira e tomar um Tapias Lemon, um 
dos drinks da casa.

por Ney Filho

De pink: Lucas 
Ferreira Brito e Di 
Ferreira, com staff 

do Órbita Bar
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E
m um bom suspense, já pelo final do filme, ocorre uma 
revelação: o mocinho era na verdade o bandido. Era 
ele que maquiavelicamente havia criado os arranjos 
que desencadearam toda a movimentação da história, 

a quebra de um padrão, o problema a ser superado. “Era ele o 
tempo todo”, diz alguém na plateia. “Finalmente, ele mostrou sua 
verdadeira face”, completa outro.

Quantas vezes não nos descobrimos em uma situação similar? 
seja no cinema ou na vida cotidiana, as surpresas fazem parte de 
nossa experiência. Elas arejam nossas definições mais fechadas e 
nos possibilitam sair da zona de conforto. desconstruímos o que 
até então sabíamos e somos forçados a reaprender, a realinhar 
e a criar. o novo nos toca e nos possibilita metamorfoses 
constantes. Muda-se o mundo, e mudamos nós mesmos. 

ser transeunte em uma cidade é uma dessas experiências 
onde a tônica da criação é potencializada. anda-se cauteloso, com 
atenção ao que vem. a multidão e as inconstantes formas de 
apropriações do espaço público colocam-nos em uma situação 
sempre nova, ao mesmo tempo em que se reconhece as ruas e 
os prédios. É a incerteza de um labirinto. conforme uma passante 
no centro de Fortaleza certa vez me disse, “aqui há sempre uma 
novidade”. 

o estrangeiro, ao chegar ao seu novo destino, olha tudo 
com certo cuidado. seu olhar se dirige com curiosidade a esse 
novo mundo desconhecido, aos fenômenos que julga exóticos. 
não é estranho que ele venha a fazer comparações. diz que 
em sua terra faz-se assim e não assado. E que aqui tudo é muito 
diferente. Em suma, o estrangeiro vê-se diante do senso de 
novidade.

Com olhos
de primeira vez

O habitual citadino, diante dos mesmos fluxos, das mesmas 
paisagens, percebe-se tal como autômato, sobrevivendo ao 
dia a dia sem grandes surpresas. Embora por vezes, diante de 
determinados arranjos, nosso citadino se veja em posição de 
descoberta, observando tudo com olhos de primeira vez, tal 
como o estrangeiro.

a cidade, esse fenômeno interdisciplinar que tanto nos 
fascina, precisa ser observada com olhos de primeira vez. cada 
esquina, cada prédio, cada passante guarda em si um lado que já 
conhecemos e que por vezes julgamos ser seu todo. o que faz 
Fortaleza ser Fortaleza?

há, contudo, outro lado nos objetos e nas ruas que 
desconhecemos. um lado oculto, que quase sempre ignoramos. 
Escondido, a potência daquilo que eu não sei jaz à espera de uma 
viagem para o outro lado, o lado daquilo que sei. o vislumbre 
rápido dessa margem só pode ser feito por meio do infortúnio e 
do imprevisível. a reação imediata é o choque. ocorre, então, um 
complexo processo de desconstrução de todo um sentido, até 
então tido como certo e imutável. É em uma situação como essa 
que as transformações ocorrem.

o centro, a cidade, Fortaleza, o prédio... isso é isso. Ponto. 
até que o vislumbre da margem oculta se faça presente, até que 
a surpresa venha a descontruir aquilo que eu tinha dado como 
certo. Aí, então, tal como o mocinho do filme é desmascarado, 
aprendemos uma nova cidade. Fortaleza, agora com novo 
significado, ganha uma nova definição. E o ciclo se repete.

  por Tarcísio Bezerra

OPINIÃO

 MAIS BONITA 
A rua

da cidade

Qual a rua mais bonita? a rua 
mais bonita da cidade existe? 
Essa relação íntima e pessoal 
com a cidade é mostrada aqui 
nesta edição com a escolha da 

avenida Rui Barbosa. Linda na sua arborização, 
mistura de casario e comércio, esta avenida se 
destaca na nossa cidade. do seu início, no ideal 
Clube, até o seu fim, na Avenida Pontes Vieira, 
a Rui é toda charmosa. Momentos de subida, 
de descida, de planos, de subida novamente 
e, por fim, uma grande descida. Tudo com 
muitos microclimas (sombras, árvores, casinhas, 
igrejas...). É possível fazer seu caminhar por suas 
calçadas e apreciar seus encantos. a décima 
quinta mostra da casa cor ceará acontece 
justamente nela. um grupo de arquitetas, Liana 
Feingold e Laura Rios, junto a parcerias da 
Prefeitura de Fortaleza e Casa Cor, fizeram na 
Rui Barbosa o primeiro PaRKLET do norte e 
nordeste do Brasil. o PaRKLET é um projeto 
de estar urbano, em que a vaga de um veículo 
é substituída pela ocupação social. E essa 
inovação chega à nossa cidade na tradicional 
e moderna Rui Barbosa. se você é novo na 
cidade, vale a pena conhecê-la. se já é morador 
de Fortaleza, reveja essa dama do nosso tecido 
urbano.

por Ney Filho

OPINIÃO
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ACessÓrios

shoPPinG aLdEoTa. TELEFonE: 85 3458 1918 | aV. doM Luis 1040, TELEFonE: (85) 3261-3000

AP ACessÓrios

Rua BaRBosa dE FREiTas 1487 LoJa 3 (85)3224 2971 | Rua adoLFo PinhEiRo, 176  (85) 3257 4325 

aV. doM Luis 1108. aLdEoTa (85) 3267 5437

ATHos

shoPPinG  iGuaTEMi. (85) 3452 5633 | shoPPinG dEL PassEo. (85) 3452 9499

BAyusCHA

Rua coRonEL Juca  523- LoJa04 – shoPPinG ViLLa MaLL TELEFonE: (85)  3267-2345

BeBeTenkiTÊ

noRT shoPPin G (85)3217-1360 | shoPPinG iGuaTMi (85) 3241-3627 | shoPPinG dEL PasEo 

(85)3433.8448

Bonne CHAnCe

shoPPinG aLdEoTa (85) 3458.1220

BoTeCo PrAiA

aV. BEiRa MaR 1680 (85)  3248-4773

CAsA dos reloJoeiros

WWW.casadosRELoJoEiRos.coM.BR

CAPodArTe

shoPPinG iGuaTEMi (85) 32410332

CeleBre evenTos

Rua PauLa nEY, 507 (85) 3035 4700

CenTrAl do CorPo fiTness

Rua nunEs VaLEnTE coM sanTos duMonT (85) 3234.7749 (85) 3265.4971

Cleide design

shoPPinG dEL PasEo, 2º Piso. TELEFonE: (85) 3261 7247

CAxingÓs

aV. doM Luis,1075, loja 08, MEiRELEs (85) 32240232

CroniC

Rua BaRBosa dE FREiTas, 1013 (85) 3224.6778

CHoleT

Maison:  aV. EnG. aLBERTo sÁ 288, TELEFonE: (85) 3307.1205

CliniCA de A a Z

Rua coRonEL Juca 690 aLdEoTa  (85)3267-0222

CosmiC  -  lATerAl

Rua PRoFEssoR dias da Rocha, 1103. aLdEoTa(85) 3224 2585

diunCorPo 

WWW.diuncoRPo.coM.BR (85) 3533.7427

dilAdy

Rua Rio GRandE do noRTE, 11 - dEMÓcRiTo Rocha (85) 3499-3900

donAli 

Rua ana BiLhaR 1485 (85) 3021 6611

dr. roBerTo rego

PaTio doM  Luis 9ª andaR saLa 909  TELEFonE:(85) 3055-4711

drA. georgiA mACHAdo

Rua caTão MaMEdE 888 (85) 3261-8087

drA. TATHye ArrudA

 PaTio doM  Luis 9ª andaR saLa 909  TELEFonE:(85) 3055-4711

drA. mirellA freire

aV. sanTos duMonT 5753, saLa 802 ToRRE são MaTEus (85) 3081 1870

drA. mAriAnA PimenTA

aV. sTos duMonT 5753 ToRRE oFicE saLa 307 E 308  (85) 3265-7872

dr. WAlTer TorquATo

Rua osVaLdo cRuZ ,400, MEiRELEs (85) 32426190 | aV.  TREZE dE Maio, 1109, FÁTiMa (85) 

32279585

dorATTo

aV. dEsEMBaRGadoR MoREiRa, 999, aLdEoTa. TELEFonE: (85) 3261 2629

donAli

Rua ana BiLhaR 1485, TELEFonE: (85) 3021-6611

esPAço inTeligenTe 

Rua FonsEca LoBo, 262 aLdEoTa (85) 3224-1800

esPAço Perle

Rua MaRcos MacEdo  1333 saLa 509, 512 (85)3267 2668

esPAço sÔniA mesquiTA

shoPPinG aLdEoTa (85)3458.1684 | aV. sanTos duMonT  6649  (85)3262.4289

esTilo g

Rua TiBuRcio caVaLcanTE, 2119 - dionisio ToRREs (85) 3264.7667

HesPéride

aV. sanTos duMonT, 1912 (85) 3382.1503

idA AxensTedT HAir design

Rua MaRcos MacEdo 655 (85) 3224-6219

JArdins oPen mAll

aV. dEsEMBaRGadoR MoREiRa, 1011 - (85) 3433-2300

Jorge BisCHoff

aV sEnadoR  ViRGiLio TaVoRa, 665, LoJa 10 (85) 3268 3919 - 3268 3911

Jolie

av. sEnadoR ViRGiLio TÁVoRa 866 MEiRELEs (85) 3045.0665

JoiolA

aV. doM Luis, 565 (85) 3032.6008 | Rua JoRGE da Rocha, 311 (85) 3224.9633

lAvie

Rua MaRia ToMÁsia 764, LoJa 01(85) 3242.1530 - (85) 8749.0336 

lAsso lingerie

Rua MonsEnhoR caTão,1155 LoJa 02 (85)91813725 / 88853725 

láPis lAZúli

Rua EduaRdo GaRcia, 620 (85) 3055-7896 / 3091-8705

lAlilÓ

aV. doM Luis 1112, 85)32674333 | shoPPinG iGuaTEMi (85) 3219-6600

leliA CosTA

WWW.LELiacosTa.coM.BR | RauL caBRaL, 600 MonTEsE

luCiAnnA rAngel

WWW.LuciannaRanGEL.coM.BR | shoPPinG dEL PasEo (85)3264- 0234

lollA PAlooZA

aV. doM Luis , 311, aLdEoTa  (85) 3224 5560

mAnix

aV. EnGEnhEiRo sanTana JunioR 2654 (85) 3452-6831

mAresiA

Rua aFRÂnio PEixoTo 161 TELFonE: (85)4012-6000

menTA CAfé

shoPPinG iGuaTEMi: LoJa 361 2º Piso (85)3241-5260

meiA solA

WWW.MEiasoLa.coM.BR | aV. doM Luis (85) 3224 2721

meio Tom

aV. dEs. MoREiRa, 1031. aLdEoTa (85) 3261 3366 | shoPPinG dEL PasEo (85) 3456-3366

merCAdinHos são luiZ

WWW.MERcadinhossaoLuiZ.coM.BR

miss mAno

aVEnida dEsEMBaGadoR MoREiRa, 987 LoJa a (85)3281-0173-3264-7233 

miss luxury

Rua dEsEMBaGadoR  LEiTE aLBuQuERQuE 832 lj 850, (85)  32617985

monTmArTre

aV. d. Luis, 1080. aLdEoTa (85) 3267 9490

PArenTe

shoPPinG iGuaTEMi (85)3241.1142 | aV PE anTonio ToMÁs, 765 (85) 3261.1544

Produção

shoPPinG iGuaTEMi (85) 3241 239 | shoPPinG dEL PassEo (85) 3458 0373

rAquel gomes

WWW.RachELGoMEs.coM.BR  (85) 9935.2902

r do sol

aV. doM Luis, 1040 (85)  3025-6206

rosá 

Rua coRonEL LinhaREs 957 LoJa 02 (85)3261-7304

sellene megA dieT

WWW.sELLEnEMEGadiET.coM.BR

sTeTiC ClAss

aV. sanTos duMonT 2479(85) 3224-1065

sTAlker

shoPPinG aLdEoTa  (85) 3458 116 | shoPPinG iGuaTEMi  (85) 3241 1385

sPlendere

Rua PauLa nEY, 498 (85) 3244-4545

skyler

shoPPinG iGuaTEMi.  (85)3241 3576 | shoPPinG BEnFica.  (85) 3283 0280

sTilo AmáliA

Rua cEL ManoEL JEsuino 962 (85) 3082.7581

sonHo dos Pés

shoPPinG JaRdi oPEn MaLL (85)3244.208 | shoPPinG BEnFica (85)3223.743

shoPPinG noRTh shoPPinG (85) 3481.3038 

somedAy

shoPPinG dEL PassEo (85) 3244.2096

TAllis JoiAs

shoPPinG aLdEoTa (85) 3458.137 | shoPPinG iGuaTEMi, LoJa 218 (85) 3278.2287

Toli

shoPPinG iGuaTEMi (85) 3241.359 | shoPPinG aLdEoTa (85) 3458.1212

Too fun 

aV. doM  Luis, 500, piso L1 (85) 3458.1484

TressAm

Rua coRonEL JucÁ 523, LoJa 01 MEiRELEs (85) 3181.3836

urB sTore

shoPPinG iGuaTEMi LoJa 203  | shoPPinG dEL PasE | shoPPinG BEnFic

aV. MonsEnhoR TaBosa

vell BiZZ

aV. MonsEnhoR TaBosa, 578 B ( 85) 3231.1203

WesTfAll

aV. doM Luís, 1085 LoJa 01 (85)3264.3824 | shoPPinG iGuaTEMi (85) 3241.4928

shoPPinG dEL PasEo (85)3456.3195
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