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Com nove anos de carreira, 
alex já trabalhou em editorias 
para Vogue Brasil, auxiliando 

um dos melhores maquiadores 
da atualidade, Max Weber. Já 
fez editoriais para a Água de 

Coco e trabalhou, também, em 
algumas edições do SPFW. Velho 
conhecido da inVoga, abrilhantou 
as páginas de algumas edições da 

revista.

Alex 
Pinheiro

Fotógrafo apaixonado por 
desafios, Caio Ferreira adora 
a ideia da fuga do cotidiano, 
conceito que explorou no 
editorial acervo impessoal 

desta edição, onde superou o 
desafio de encaixar os elementos 

disponíveis em um editorial 
sofisticado. Caio retorna à inVoga 
neste aniversário de cinco anos, 

após trabalhar na primeira edição 
da revista. 

Caio 
Ferreira

camila coutinho é criadora e 
editora do Garotas Estúpidas, 
eleito o 5º blog mais influente 

do mundo pelo portal 
de tendências Signature9. 

Apaixonada por falar de moda, 
beleza e celebridades e dona 

de um autodefinido estilo 
high-low, Camila é a capa 

desta edição de aniversário da 
Revista inVoga. 

Camila 
Coutinho

Delfina Rocha começou no 
ramo da fotografia ao lado do 
fotógrafo Chico Albuquerque, 

precursor da fotografia 
publicitária no Brasil. amiga de 
longa data da revista, Delfina 

fotografou o editorial Top secret 
desta edição, intitulado Doces 

desejos.

Delfina 
Rocha

Há dez anos trabalhando 
como modelo, Lis Tiegs já foi 
capa das principais revistas de 
moda e emprestou sua beleza 
para marcas como Balenciaga, 

Emporio Armani e Schwarzkopf. 
Em 2011, em Paris, Lis descobriu 
um talento escondido quando 
começou a pintar. nesta edição 
da Revista inVoga Lis estampou 
os editoriais Sertão Desbravado, 

cores concretas e o de 
acessórios. 

Lis 
Tiegs

Nos últimos 20 anos, Macíria vem 
organizando várias produções 
no ceará e em outros estados 

do Brasil, sempre buscando 
produzir resultados belos e 
únicos. Com residência fixa 

em Canoa Quebrada, Marcíria 
uniu-se à inVoga para fazer a 
beleza dos editoriais Sertão 

Desbravado, Cores Concretas e 
o de acessórios. 

Macíria 
Rodrigues

Fotógrafo desde os 18 anos, 
nicolas tem foco especial 

no segmento de moda, área 
em que se graduou pela 
Universidade Federal do 

ceará. o culto ao corpo e as 
celebrações humanas também 
estão entre os seus interesses 

na captação de imagens. 
Nicolas festeja junto à equipe 

os cinco anos da revista inVoga, 
da qual é parceiro desde a 1ª 

edição.

Nicolas 
Gondim

Patrícia fotografa 
profissionalmente há sete anos, 

sempre explorando o lado 
sensual e poético da mulher. 

Com um jeito único de trabalhar, 
a fotógrafa ilustra as páginas da 
revista desde a primeira edição. 
No vigésimo número, Patrícia 

assina os editoriais sertão 
desbravado e o de acessórios.

Patrícia 
Paes

Foram 20 cartas, e em todas elas eu expressei todo o meu 
mais puro sentimento de cada edição. nesta é diferente: 
como eu vou falar da inVoga nesses 5 anos? Minha vida 
se confunde com a da revista em quase tudo. Quando 
paro para olhar para trás me emociono profundamente 

com todo nosso caminho. a inVoga é muito mais do que uma 
simples revista. Desde que comecei, acreditei na minha intuição 
e nas minhas referências, que vieram da família, para me inspirar. 
Até hoje, não tenho nenhuma formação e me orgulho muito do 
caminho que levamos. Talvez, se tivesse consciência de tudo, não 
teríamos chegado tão longe.

Quantas pessoas já passaram pela nossa história? Seria até 
injusto citar nomes. Exceto uma pessoa, Bruno Calaça, que 
está comigo até hoje e participou de absolutamente tudo. 
Começamos literalmente do nada. A cidade era menor, poucos 
veículos,e praticamente não existiam redes sociais. Mas queríamos 
ser diferentes, trazer novidades. Eu não entendia de moda, de 
diagramação e muito menos de mercado publicitário. Tinha 
coragem e uma intuição que me levava pelos caminhos e fazia 
as pessoas acreditarem no meu sonho. Meu trabalho até hoje 
continua o mesmo: Sonhar e fazer as pessoas acreditarem nele.

Fazer 5 anos de revista é um grande marco, que me faz 
repensar em tudo e querer sempre recomeçar a cada edição. 
a revista mudou muito a cada ano e foi adquirindo sua forma. 
São 20 edições, e cada uma com uma história enorme para 
contar, mas o que mais marca são os profissionais envolvidos 
nelas. Eu me lembro de todos e quero agradecer mais uma vez 
por terem participado nesse caminho, que ainda é muito longo. 
Mas, em especial, aos meus parceiros, que acreditaram e fizeram 
nosso sonho ser possível.

Muito obrigado também aos nossos leitores, tudo isso é para 
vocês.

@viniciusmachado
Vinícius Machado
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5 anos, 20 edições

vestido Cosmic, brincos Lápis 
Lazuli, anel e pulseiras Doratto

CArTA dO edITOr

bolo enviado por Lia 
Quinderé, da Sucré, 

em comemoração ao 
aniversário da inVoga

croqui desenhado pela 
designer Gisela Franck 

em homenagem à 
equipe da revista
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os apreciadores de vinhos já têm um novo lugar 
especial para se encontrarem, o Garrafeira 520. 
durante o dia o espaço funciona como loja e ao 
anoitecer abre o bar, onde os clientes podem apreciar 
as bebidas e se deliciar com ótimos antepastos. a 
cartela de vinhos é o forte da casa, mas quem prefere 
outras bebidas também irá encontrar uma variedade 
muito boa: cervejas, tequilas, champanhes, vodkas e 
saquês. Rua Vicente Leite, 520.

ESCOLHA PELA 
GARRAFA

UMA NOVA 
SENSAÇÃO

ConQuistanDo PalaDares
No restaurante Didi Rei dos Mares o forte é o ambiente, além 
dos pratos. Lá o próprio Didi faz questão de receber os clientes - 
seja pela manhã ou à noite. O clima aconchegante é refletido no 
cardápio, escrito à mão e com pratos que levam nomes de amigos 
e empresas parceiras. Nossa escolha foi o ‘paladar feminino’, entrada 
feita de catupiry com camarão ao molho de maracujá e servida em 
uma concha. Ficou com água na boca? Rua Barão de Aracati, 2706

DOMINANDO 
SUA COZINHA

LEZ IS MORE
chegou uma nova marca queridinha na 

cidade: Lez a Lez. A loja já abriu com uma 
coleção cheia de cores e estampas incríveis, 

bem com a cara de dias (e noites) de 
verão. E o melhor é o nome da coleção: 

Lez is More. Toda a marca é assim, divertida 
e com detalhes fofos. Vale a pena conferir! 

shopping Varanda Mall
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Você deixaria esse moço entrar na sua 
cozinha? Pois tem gente que já está 
marcando a data para não perder a 
oportunidade!  após trabalhar em 
restaurantes contemporâneos da 
cidade, o Chef Daniel Arruda 
decidiu inovar e criou o chef 
Em Casa, projeto em que 
realiza jantares personalizados 
no conforto das casas dos 
seus clientes, com temas 
incríveis e toques de humor 
que adoramos. Para marcar : 
(85) 8119.8235uma nova delícia está chegando para refrescar nosso 

verão: o Barneys Ice Dream! Trazendo o verdadeiro gelato 
italiano, fabricado artesanalmente, com ingredientes sempre 
frescos e uma produção diária de todos os sorvetes, o 
restaurante promete ser a sensação das férias. os sorvetes 
não levam nenhum tipo de gordura vegetal, conservantes 
ou aromatizantes artificiais, viu? A abertura está prevista 
para fevereiro de 2014. Mal podemos esperar! Rua Maria 
Tomásia, 740

À ESPERA DO 
ELEFANTINHO

Já faz um tempo que o burburinho está solto 
pela cidade: onde será a Pink Elephant? O 
clube noturno de luxo abrirá em janeiro 

em Fortaleza e nós já sabemos o segredo: 
será na avenida desembargador Moreira! 
as novidades que mais curtimos: terá um 

camarim com profissionais de make up para 
nos retocar a noite toda! Também terão 

bares assinados pela Heineken e Belvedere. 
Já estamos curiosos para conhecer! Confira o 

Instagram: @pinkfortaleza

Inaugurada em novembro, a House of Sensations, ou 
H.O.S para os íntimos, é a mais nova pedida para quem 
quer uma noite diferente e com muita música boa. a casa 
tem como residentes os DJs Fil e Deo Menezes, grandes 
nomes da cena do rock e música eletrônica na cidade. O 
espaço conta com boate central, salão de jogos, lounge 
privê, palco de shows e área de fumantes. Imperdível! 
Travessa Icó, nº 112, Praia de Iracema.

Você já deve ter ouvido falar do Subsolo Pub. O ambiente 
confortável atrai pessoas interessantes e é a escolha ideal 
para chamar os amigos e curtir a noite. anote a agenda: 
às quartas tem jazz, as quintas são do rock, já na sexta e 
no sábado tem a mistura de dJs com sax. outra atração 
da casa é a vasta opção de drinks. Indicamos o apple 
martini, que é uma delícia! Se você ainda não foi, está 
perdendo! Rua Frederico Borges, 409.

UNDERGROUND 
COM CLASSE

O VERDADEIRO 
GELATO ITALIANO

MIX INVOgA
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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 

CINEMINHA
COM CAFÉ
o cinema do dragão foi reaberto em setembro 
com uma programação pensada semana a semana, 
sempre com filmes esperados pelo público e outros 
surpreendentes de diretores pouco conhecidos 
ou de países fora dos grandes eixos comerciais. o 
público também pode saborear antes de cada sessão 
os excelentes cafés do espaço café santa clara 
Orgânico, inaugurados juntos ao hall de cada sala. 
E aí, prefere cafézinho ou pipoca? Centro Cultural 
dragão do Mar.

PRAçAS 
INTINERANTES
Criado pelas arquitetas Laura Rios e Liana Feingold, o 
projeto Espaço Urbano transforma espaços subutilizados 
da cidade em lugares de convivência. Elas já criaram o 
primeiro Parklet (proposta que cria praças no espaço 
de vagas de estacionamento nas ruas) na Avenida Rui 
Barbosa. Logo depois foi na entrada da casa cor 2013. o 
próximo já tem endereço certo: na Virgílio Távora, 1820, 
no estacionamento cedido pela imobiliaria Viva.  

Esqueça o motoboy! Já existe uma opção bem mais 
sustentável: bike courier. A Eco Entregas é a primeira empresa 
na cidade a oferecer o serviço e começou a operar em 
novembro. Seja para coleta e entrega de pequenos volumes, 
serviços burocráticos, bancários, distribuição de convites 
ou muitos outros serviços, os bikers estarão prontos. Essa 
dica vale ser compartilhada com os amigos! Contato: (85) 
98494000

COMEMORANDO 
A ARTE
No ano em que comemora 15 
anos de carreira, Wilson Neto 
apresenta a exposição diga 33: 
Produção Gaundincha. Serão ao 
todo 33 obras que representam 
sua trajetória artística. Tecidos, 
bordados feitos em parceria com 
a artista Vera Dessart , papel de 
parede e tinta a óleo formam um 
conjunto de experimentações 
que caracterizam seu trabalho. A 
escolha do número vem da sua 
idade, uma homenagem ao bom 
momento que está vivendo. até 
30/01, na Rua Canuto Aguiar, 1401.

ENTREGAS 
SUSTENTÁVEIS

MIX INVOgA
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CaPa estilo

ELAS FAZEM A FESTA
oito mulheres que trABAlhAm PArA 

torNAr suA festA iNesquecível

FIGURINHAS
CARIMBADAS

comemorAmos Nossos 5 
ANos com umA festA esPeciAl 

dAs NossAs hABitués

O ritmo de Paulo Sérgio 
Porto e o projeto social de 

Yasmin Nobre

estilo

+

eDição De ConteúDo Vinícius Machado teXto MELYSSI PERES
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Convidamos o fotógrafo Igor 
Barbosa para registrar o estilo de 
quatro verdadeiras habitués da 
inVoga nesse Fashion Hunter em 
clima de festa

FIGURINHAS

Nessa nossa comemoração de cinco anos, não poderíamos 
deixar de homenagear quatro gatas que sempre aparecem 
por aqui. Edição sim e outra também, Paulinha Sampaio, 

Priscila Silva, Amanda Carvalho e Milena Holanda batem ponto 
nas nossas páginas, sempre lindas e sorridentes. Elas toparam 
fazer uma festa especial para nossos leitores e para as lentes do 
fotógrafo Igor Barbosa na sua primeira parceria com a inVoga - 
afinal, também apostamos sempre em novos talentos. Prepare 
os balões e ponha a champanhe para gelar, pois nas próximas 
páginas nossa festa já estará bombando!

CARIMBADAS

o FotÓgraFo

Tímido e cheio de novas ideias, Igor foi o responsável por 
capturar momentos especiais das nossas quatro convidadas 
durante nossa festinha privê no Subsolo Pub. Convite 
prontamente atendido, por se tratar de sua especialidade: 
fotografar pessoas. “É como diziam antigamente, a fotografia tem 
a capacidade de roubar a alma. gosto de olhar por dentro da 
câmera e ver a pessoa me olhando. Nesse momento tento fazer 
com que a foto seja o mais próxima possível do que a pessoa 
está transparecendo”, revela. Mas essa intimidade com a câmera 
nasceu do desconforto de ficar na frente dela: “Eu nunca gostei 
de aparecer em fotos, era o primeiro a falar ‘eu tiro a foto’!”, 
comenta. hoje ele já tem um bom currículo na área e acabou 
de adicionar a inVoga na sua listinha: “a inVoga é uma revista 
que eu admiro muito, pois leva a moda a sério, assim como tudo 
o que escrevem. acompanho já tem um tempo e sempre quis 
fazer uma parceria. Espero que essa seja a primeira de muitas”, 
comenta. Pode voltar sempre, Igor!

FAsHION HUNTer

@frisapaola não deixa 
passar um errinho sequer, 
mesmo na madruga 
#boladona

@viniciusfmachado e a 
garota estúpida mais querida 
do brasil#espertinhos

@feitosamatheus 
mal entrou 
na equipe e já 
comemora o 
primeiro contrato 
#ryyycah

@leviarruda não perde 
a elegância nem 
mesmo em dia de 
peão#manatwork

@gabrielbaquit foi conferir o 
editorial de joias só para ficar com 

as sobras #eradementirinha

@juliagomesvieira em 
um raro momento 
de folga aproveita o 
cenário e uma das 
mais belas vistas da 
cidade#onthetop

@julianateofillo foi 
à Ma Douce e até 
o espelho chamou 
sua atenção  
#momentonarcisa

@melyssi encarna 
Mia Wallace, de 

Pulp Fiction, 
em momento 

transformação 
#forçanaperuca

@alexaraujofoto 
em um de seus 
raros momentos 
em frente 
às câmeras 
#bichodomato

@fellipeamorim e 
os presentinhos 
que chegaram na 

redação#eratudopracamila

#invogateam
A equipe inVoga veio dar as caras! Entre as 
preparações para deixar essa revista perfeita, 
sempre conseguimos nos divertir bastante e 
tirar fotos incríveis, claro.

@giuliacostalima aproveita 
a luz do estúdio para 

alimentar o insta#iluminada

NO INsTA
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Linda e fina, Paulinha sempre 
mostra seus dotes de modelo nas 
nossas matérias, mas seu estilo 
também é digno de ser admirado!

estilo

“sou eclética. a moda oferece 
muitas possibilidades para a gente 
brincar, então gosto de passear por 
todos os estilos e me arriscar um 
pouco mais”, contou. Atualmente 
anda apaixonada pelo comprimento 
midi, como na saia incrível que está 
usando. E para uma boa festa sua dica 
é investir na maquiagem e cabelo, 
pois dá um up em qualquer look.

na invoga

Fã dos nossos editoriais, Paulinha 
adorou participar como modelo no 
ensaio em que apresentamos a marca 
Leitmotiv (na edição #18): “para mim 
foi uma participação incrível”! E ela 
ainda nos manda seus desejos para 
os próximos cinco anos: “a revista 
está crescendo, é gostosa de ler, é 
leve e traz assuntos interessantes. 
Espero que cresça cada vez mais”.

 Paulinha

Às voltas com o trabalho, Milena 
sempre encontra tempo para ser 
nossa modelo, seja nas matérias 
ou anúncios. E sempre está muito 
estilosa nos bastidores!

estilo

“Me considero básica. gosto de 
moda, procuro segui-la, mas não sou 
uma fashion victim”. A linda preza 
por peças de qualidade, clássicas 
e com toques modernos. E para 
festejar? “Adoro minissaias ou shorts 
curtinhos com tops comportados”, 
conta.

na invoga

Essa é a segunda vez que Milena 
aparece no Fashion Hunter, matéria 
que ela adora! “a inVoga é uma 
revista que eu admiro bastante, 
porque ela atinge todos os públicos, 
é gostosa de ler e a cada edição está 
mais profissional. A moda que ela 
vende é super usável, não é clichê e 
sempre me surpreende”, elogiou.

 Milena
 Holanda

 Sampaio

Milena veste blusa Bô.bô 
e saia Iury Costa

Paulinha veste saia H&M, 
top cropped Zara,  sandália 
Schutz e clutch Meia Sola

FAsHION HUNTer
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Simpatia em pessoa, Priscilla traduz 
seu jeito divertido em roupas super 
coloridas e já apareceu em quase 
todas as nossas colunas, sempre 
arrasando.

estilo

“Meu estilo varia de acordo com 
meu humor no dia, mas gosto de 
sair sempre bem maquiada, meio 
glamurosa - rímel e corretivo são 
essenciais. Já no final de semana, 
prefiro o estilo praia”. A gata não 
abre mão do salto no dia a dia e tem 
como produção preferida vestidos 
bordados com cortes diferentes.

na invoga

sua primeira participação foi logo 
na segunda edição! E ela lê mesmo 
a revista do começo ao fim: “As 
matérias de que eu mais gosto são 
de beleza e saúde, e o conteúdo de 
moda é uma ótima referência”, conta.

 Priscilla
 Silva

nossa parceira desde a primeira 
edição, Amanda é do tipo que gosta 
de estar sempre confortável, mas 
nunca desarrumada.

estilo:

“Quem me conhece sabe que sou 
a favor do conforto”, comenta. E ela 
gosta mesmo é de misturar estilos - 
do romântico ao underground. “se 
você olhar meu guarda-roupa vai 
ver que ele não segue só um estilo 
- acho que é essa mistura que me 
caracteriza mais”.

na invoga

“Eu amo os editoriais!”, conta. E 
ela ainda faz uma retrospectiva muito 
boa da revista: “as matérias e as 
seções ficaram ainda mais maduras, 
o design mais profissional. Só desejo 
muito sucesso e crescimento para 
vocês”!

 Amanda
 Carvalho

Priscilla veste vestido 
Isabella Militão e bolsa Isla 

na Meia Sola Maison

Amanda veste blusa Mônica Negreiros 
e casaqueto Carlota Costa

FAsHION HUNTer
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Aluna de Psicologia, jovem, estudante 
de francês e praticante de muay thai 
– esse perfil não é o que imaginamos 

inicialmente para a organizadora de um projeto 
social, certo? Pois Yasmin Nobre prova que só 
é preciso boa vontade e grandes amigos para 
fazer o bem!

Após uma grande festa na sua família, 
sobraram vários docinhos, e Yasmin não 
queria que se estragassem. Em uma conversa 
na madrugada com seu amigo Vicente de 
Castro, contou sua ideia de fazer uma doação. 
Mas a conversa foi mais longe, e o projeto 
solidário foi crescendo na mente dos dois. 
“Quando ela tocou nesse assunto, vi que era 
uma oportunidade de fazer algo diferente na 
associação que a gente já ajuda e que está 
precisando de voluntários e recursos”, contou 
Vicente. A associação era a Fundação Terra, 
primeira beneficiada com o projeto. No dia 
seguinte, eles já conseguiram um patrocinador e 
começaram a chamar amigos para organizar.

Assim foi nascendo o Vida em Cores, projeto 
itinerante que busca captar voluntários para as 
instituições por onde passa, através de eventos 
onde todos são convidados a participar. na 
sua primeira edição já levou um dia especial 
para 300 crianças (e só tiveram 28 dias para 
planejar tudo!). A ideia é que aconteça uma 
edição a cada semestre, sempre em instituições 
diferentes.

o lado solidário vem de família: seu pai ajuda 
várias instituições ao lado de amigos e, quando 
pequena, Yasmin levava lembrancinhas e o bolo 
dos seus aniversários para cantar os parabéns 
com crianças carentes. agora ela segue seu 
caminho solidário e orgulha muito os pais. “hoje 
em dia eu não consigo me ver sem fazer uma 
próxima ação, do tanto que isso me mobilizou 
e vai mobilizar crianças e funcionários das 
instituições também. Foi uma mudança de vida”, 
comentou Yasmin, que mergulhou com tudo no 
projeto.

NOBre
Estudante de Psicologia, Yasmin Nobre juntou-se 
a seus amigos e criou o Vida em Cores, projeto 
que ajuda instituições a captar voluntários.
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rua Desembargador leite albuquerque, 1103  - (85) 3133.0078

UM CArA
de rITMOs

O encontro estava marcado para a manhã de uma sexta-
feira, no apartamento de Paulo, na Avenida Beira Mar. Fomos 
recebidos já com discos da banda Zero85 e um entrevistado 
bem cansado: ele tinha feito um show na noite anterior, que 
se estendeu pela madrugada. Logo que o presenteamos 
com a ultima edição da InVoga, um novo Paulo se apresenta: 
o publicitário, que analisou página por página antes de 
começarmos a entrevista. 

Sim, já percebemos que suas duas profissões não se 
separam, mas isso não é problema para ele: “As duas carreiras 
têm muito a ver, ambas são bem criativas, ligadas ao momento, 
com muita inspiração e criatividade, além de não serem 
rotineiras”.

Há nove anos Paulo assume o vocal da banda Zero85 
e agora colhe grandes frutos dessa caminhada: o álbum 
Independentemente de Você, o segundo do grupo, será lançado 
em 2014 pela Sony e já tem a música título na trilha sonora de 
Malhação. Mas antes disso, grandes sonhos já foram realizados, 
como tocar com grandes bandas, principalmente Titãs, que 
Paulo é grande fã.

Já no meio publicitário, muitas realizações também foram 
alcançadas. A principal foi a abertura da sua agência, a Club 
Comunicação, que está expandindo para atender a mais clientes 
e contratar mais profissionais. Paulo Sérgio já conquistou 
grandes clientes fiéis (muitos de moda!) e tem o nome 
consolidado no mercado.

Fora tudo isso, ainda sobra tempo para viajar com os amigos, 
nem que seja uma vez no ano! E sobre sua vaidade? O bonitão 
foca o cuidado no corpo, praticando esportes como natação, vai 
sempre à academia e ainda não deixa escapar o futebol semanal 
com os amigos. “Sou extremamente vaidoso, perfeccionista, 
detalhista. Estou sempre tentando ficar bem para mim”, revela. 
Está muito bem para a gente também!

O CArA

FO
TO

S 
PA

T
R

ÍC
IA

 P
A

ES

Durante um papo 
descontraído na sala 
da sua casa, Paulo 
Sérgio Porto fala um 
pouco mais sobre sua 
vida e confirma o que 
já desconfiávamos: 
ele é O cara.



Fes
Ta

elas
fazem

a
enquanto você se 

diverte, elas trabalham (e 
muito)! conheça melhor 
a vida de oito mulheres 
que tornam suas festas 

inesquecíveis.

por Melyssi Peres
fotos Patrícia Paes

espeCIAL FesTA
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di
Ferreira

seM PerDer o toM

Cantora profissional desde 2009, Di se divide entre a 
faculdade, o trabalho, a academia e planejamento de look 
com seu stylist. Ufa! Mas na hora dos shows, tudo passa, e 
a energia que corre é apenas a positiva: “adoro trabalhar 
à noite. Gosto muito do contato com o público, para mim 
é muito especial. Também gosto de fazer festa, deixar as 
pessoas felizes”, diz. A consequência é a dificuldade para 
acordar cedo e manter os treinos funcionais com sua 
personal trainer. Mas garante que se alimenta muito bem, 
com uma dieta balanceada, sem lactose e bebe pouco. E 
na hora da ansiedade? Só com muita terapia ela consegue 
controlar o estresse do trabalho. Mas lá na hora, depois de 
assumir a personagem, o que vale é a emoção da galera. E ela 
também admite: às vezes tem uma preguiça de fazer cabelo, 
maquiagem e subir no salto.

Pura aniMação

A cantora é do tipo super animada, que adora fazer 
festa sempre. “Cada festa é sempre muito boa de fazer, 

nunca me canso. Fico até triste quando tem pouco 
evento na semana”, conta. Suas apresentações envolvem 
performances de música e dança, com o figurino muito 

bem planejado. Para conseguir fazer bons shows, ela malha 
com um personal trainer e tenta se alimentar bem, até 

para cuidar da imunidade. Mas não tem jeito, não consegue 
seguir uma rotina, nem acordar cedo. Durante a semana, 

ela tem muitas reuniões com clientes e cuida dos seus 
figurinos para as noites. Seu repertório é baseado nas 

divas do pop - de Madonna a Shakira (e com as danças 
também!). Para isso, já fez até megahair :”Ficar bonita é 

exigência do público”, diz a cantora. 

Joyce
Malkoms

Toca

Isabela
Fiuza

CoM a Mão na Massa

Cozinheira de mão cheia, Toca trabalha na área há 14 
anos com muito prazer no que faz. “Quem me procura 
está querendo festejar alguma coisa, e eu me sinto muito 
feliz por fazer parte desse momento”, conta. O que ela 
mais gosta é de quando os clientes dão a liberdade para 
criar coisas novas, momentos em que coloca os cursos 
que sempre faz em prática. Aliás, esse é um dos pontos 
mais importantes para ela, pois o investimento na equipe 
e no aprendizado é o que faz o negócio ser um sucesso, 
sempre com a maior qualidade. E não tem jeito, às vezes 
na hora da correria ela mesma tem que colocar a mão 
na massa e comandar a cozinha para deixar tudo perfeito. 
Em relação à sua vaidade, não tem muito com o que 
esquentar, já que ela conta que tem um estilo básico 
e consegue se manter bem sem muito trabalho. Mas 
confessa: é difícil resistir a dar uma experimentadinha em 
cada prato!

uM teMPero a Mais

À frente da empresa da família, Isabela cuida da parte 
gastronômica do buffet La Maison com muito carinho. “Gosto 

dos desafios e de realizar sonhos, além de lidar com as pessoas 
e suas histórias”, conta. E para ter eventos sempre muito 

bonitos, ela trabalha em conjunto com quem está planejando as 
festas, para saber absolutamente tudo do evento e coordená-lo, 

sem deixar passar nenhum detalhe. “É muito bom ter um dia a 
dia dinâmico”, diz, “mas nunca sei que horas vou voltar para casa, 

não tenho uma rotina”. seus dias são tomados pela montagem 
e planejamento de eventos, além do desenvolvimento de novos 

produtos. E ela confessa: “Quem trabalha com eventos acaba 
vivendo de ansiedade, mas o prazer compensa.”

Para relaxar, adora fazer massagens e ficar em casa com seus 
três filhos, marido, cachorro e passarinho. E para se cuidar, tenta 

dar uma passadinha rápida no salão sempre que pode, mas 
quando não dá, tenta dar um jeito no visual por si só.

Couto

espeCIAL FesTA
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ConstruinDo sonhos

A cenógrafa adora a mágica que faz no seu trabalho: “O 
que mais gosto de ver é o imaginário corporificado, ver o 
que eu desenhei em um papel se concretizando”, conta. E 
para isso é preciso muito tato e paciência, pois sua meta 
é transformar os sonhos das pessoas em realidade. Para o 
trabalho dinâmico e exaustivo continuar sempre prazeroso, 
Juliana conta que vai trabalhar sempre com o máximo de 
alegria, leveza e felicidade. “Meu maior desafio tem sido 
conciliar o tempo entre minha casa, família e trabalho. O 
mundo de eventos é muito encantador, mas o que está por 
trás é desafiador”, revela. E para ficar sempre bem, tenta se 
divertir com os amigos e no dia a dia com seus funcionários 
no ateliê, enquanto confecciona móveis e adornos para os 
eventos. Ela não deixa de ser vaidosa, mas procura se cuidar 
por si só, além de manter uma ótima alimentação. 

arte nos Detalhes

Para a decoradora, sua responsabilidade é realizar os 
maiores sonhos dos seus clientes. “É um trabalho artístico 

que envolve uma grande carga de esforço físico e emocional. 
assumo isso como compromisso e sou muito rígida nesse 

aspecto, não abro mão de superar as expectativas dos 
clientes”, diz. E o tempo é o maior inimigo: “Muitas vezes 

temos que fazer acontecer montagens difíceis em tempo 
recorde”. Mas não pode dar espaço para o estresse: “acordo 

ouvindo música, faço acupuntura e pilates”, além de viajar 
ou encontrar alguns amigos para rir e bater um bom papo 

sempre que pode. Já a família precisa também da sua atenção 
“Aprendi que temos que priorizar e estabelecer limites para 

que o trabalho não engula o tempo da família”. a saúde e 
a vaidade também não ficam de lado! Georgia garante que 

se alimenta muito bem, faz check-ups anuais e não deixa de 
cuidar semanalmente da pele, unhas e cabelos.

Lilian
porto

CelebranDo a viDa

Sócia há sete anos da empresa de eventos Celebre, Manu 
se divide entre os papéis de profissional, esposa e mãe - três 
funções que adora. Com um olhar apurado para as novidades, 
ela aposta no bom planejamento de cada evento para que tudo 
seja tranquilo no grande dia. Para isso, reuniões e visitas técnicas 
tomam grande parte dos seus dias. “É muito bom fazer parte 
de um sonho. Tento superar as expectativas, mais que apenas 
atende-las. Para isso estou sempre antenada, chego a sonhar 
com o trabalho”, comenta. Outro aspecto do seu trabalho que 
ela gosta é poder permear por vários setores, principalmente 
nos eventos corporativos, além de poder conhecer pessoas 
diferentes e criar boas amizades. E quando chega em casa super 
cansada do trabalho, ganhar abraços e beijinho dos pequenos é 
o que ela mais gosta: “Meus filhos são a minha melhor terapia”, 
conta. Para relaxar, nada melhor que ter um bom papo com os 
amigos e para cuidar do corpo (seu grande desafio), tenta ir à 
academia ou fazer uma massagem. 

seMPre FesteJanDo

Trabalhando no ramo de festas há cerca de 12 anos, a 
promoter e organizadora de eventos faz do cerimonial ao 

evento corporativo, sempre com muita animação. “Eu adoro não 
ter rotina, todo dia tem um desafio novo”, conta. O objetivo 

sempre é fazer com que o cliente fique satisfeito: “O maior 
desafio é conseguir atingir a expectativa do cliente, procurando 
estar sempre inovando e surpreendendo, além de ter um bom 

relacionamento com eles e com os fornecedores”, diz. E naquela 
hora de tensão, seu segredo para não sofrer com o estresse é 
manter o controle, contar até 10 e ter calma para resolver os 
problemas. Já para cuidar do corpo, a dificuldade é conseguir 
manter uma rotina, mas Lilian tenta ir ao pilates três vezes na 
semana. sair com os amigos também é importante. sua vida 

social é intensa, mas sempre é interrompida por alguma ligação 
de trabalho. “Estou 24 horas à disposição dos meus clientes e da 

minha equipe”, assume.

Juliana
Capelo

georgia
sabóia

emanuela
Tomé

espeCIAL FesTA
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macacão Lelia Costa, 
clutch Bonne Chance, 

sandália Jorge Bischoff, 
braceletes Doratto, colar 

Camila Klein na Bayusha

shoPPing

WHITE NIGHT
looKs branCos Para voCÊ 
usar o ano inteiro!

FLORAL X TROPICAL
quAl estAmPA irÁ domiNAr seu 
guArdA-rouPA Nesse duelo?

JEANS POWER
como tirAr o mÁXimo 
Proveito e sAir dA mesmice

Direção De MoDa LEVI ARRUDA ProDução De MoDa giuLia cosTa LiMa teXto MELYSSI PERES
Avenida Dom luis 1075, loja 08, Aldeota
(85) 32443966



vestido Jolie, anel Doratto, 
brinco Hector Albertazzi 

na Bayusha, sandália AP 
Acessórios, clutch Bonne Chance, 

bracelete de cobra Doratto

top cropped e saia 
Tressam, clutch AP 

Acessórios, brinco, anel e 
bracelete Hector Albertazzi 

na Bayusha, sandália 
Sonho dos Pés
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vestido Carmen 
Steffens, anel Doratto, 
bracelete e brinco 
Camila Klein na 
Bayusha, clutch e 
sapato AP Acessórios

Rua Maria Tomásia 764 - Loja 1 - Aldeota
85 3242.1530
contato@laviejoias.com.br
Instagram: @LAVIEJOIAS @LAVIENOIVAS

Fotos: Patrícia Paes 
Edição de Moda: Levi Arruda
Beauty: Marcíria Rodrigues

Produção de Moda: Giulia Costa Lima
Modelo: Lis Tiegs (FORD MODELS)

Assistente de Fotografia: Carlos Quixadá
Tratamento de Imagem: Alex Araújo
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PARIS
não tem como pensar na cidade e não se 

lembrar de coco chanel. a estilista francesa 
foi a responsável por transformar as listras 

dos uniformes dos marinheiros em um estilo 
que está sempre em alta. Para modernizar seu 
look, faça como a blogueira Alexandra Per, do 
blog Lovely Pepa, e troque o clássico trio azul, 
banco e vermelho por listras amarelas, azuis 

e brancas!

PRóXIMO 
   DESTINO

PrEParE O PaSSaPOrtE, PEguE Sua mala 
E ESCOlHa ENtrE OS trêS DEStINOS maIS 
FaSHIONS Para ESSaS FérIaS. BOa VIagEm!

Peça curinga: 
O blazer listrado 
dá o tom navy 
para qualquer 
roupa básica.

WIsHLIsT

Frikotes

Miss Lolla
Frikotes

Acessórios
Jorge Bischoff

Cholet

Cholet

Capodarte

Schutz na Meia 
Sola Maison

meiotom.com.br
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Tom Ford na 
Tallis Joias
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MARRAKECH
Antes de se esbaldar nos mercados da cidade, 

escolha peças confortáveis e com muitas 
estampas étnicas. Aimee Song, do blog Song 
of Style, apostou na combinação do vestido 

leve com uma jaqueta de couro. aqui é 
permitido se jogar com roupas cheias de 
cores, estampas, bordados e detalhes mil!

Peça curinga: 
O vestido étnico, 
que fica bem em 
ocasiões diurnas 
e noturnas.

Caxingó’s

Meio Tom

Meia Sola Maison

Cholet

Acessórios

Doratto

Espaço Manix

Schutz na Meia Sola Maison

Jorge Bischoff

Espaço Manix

R. Do Sol

Roberto Cavalli 
na Tallis Joias

WIsHLIsT

IGUATEMI | JARDINS OPEN MALL | SHOPPING VIA SUL | NORTH SHOPPING 
(85) 3261.2629 | 3458.1588

lojadoratto
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Peça curinga: 
a blusa handmade 
fica linda com 
peças básicas 
e poderosa 
com acessórios 
grandes.

SANTORINI
Que tal soltar sua tropicalidade em uma ilha 

grega? Peças com prints de paisagens tropicais 
ou handmade são as ideais para usar antes 
e depois de um mergulho no Mar Egeu. A 

blogueira Chiara Ferragni, do blog The Blonde 
Salad, escolheu um short jeans básico para 

acompanhar sua batinha superfresca. Estampas 
e texturas diferentes não vão deixar seus 
looks básicos ficarem sem graça nunca!

WIsHLIsT
Meio Tom

Cholet

Caxingó’s

Joiola

Miss Lolla

R. do Sol

Acessórios

Joiola

Joiola

AP Acessórios Carmen Steffens

Empório Armani 
na Itamaraty

someday
Shopping Del Paseo

Loja 102 | piso 1 | Av. Santos Dumont, 3131 | Aldeota | (85) 32442096 
facebook.com/somedaydelpaseo | Instagran/somedaydelpaseo
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revista-fortaleza.pdf   1   11/14/2013   2:43:28 PM
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Meia Sola Maison

Bonne Chance

Catarina Mina
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Prepare seu look branco para durar muito mais que uma 
noite! use antes, durante e depois do réveillon – é tendência 

para o verão. mas muito cuidado com as manchas, ok?

WHITE NIGHT
(AND DAY)

os detalhes em arabescos e a 
manga mais comprida fazem da 
dupla shortinho com blusa uma 

escolha nada previsível.

Fugindo do óbvio

o jeans branco é uma escolha clássica para o 
verão e com os detalhes rasgados fica super 
cool. combine com uma bata leve para um 
look fresco.

Clássico cool

WIsHLIsT

Versão curta

o detalhe dos 
bolsos em alfaiataria 
(chamado bolso 
faca) com a renda 
deixa o macaquinho 
sofisticado.

os bordados 
ajudam a desenhar 
a silhueta (com 
cinturinha fina!). Já os 
brilhos não deixam 
o vestido passar 
despercebido.

Branquinho 
nada básico

os detalhes 
ultrafemininos e 
delicados + as 
mangas compridas 
fazem do 
vestido a escolha 
perfeita para 
as românticas 
discretas.

Romance 
minimal

Macacão é fácil de usar e ainda tem 
uma elegância própria. os detalhes 
em transparências evidenciam ainda 
mais esse aspecto.

Elagância expressEspaço Manix

Dihê

Lelia Costa

Cosmic

Donali
Cholet

Miss Luxury

Cosmic
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Acreditando ou não, nunca resistimos 
à superstição de usar lingerie colorida 
na virada do ano. Você já sabe o que 

vai desejar para 2014?

DESEJOS
ÍNTIMOS

Verde
Porque a esperança 

nunca morre, 
apenas renasce 
com o novo ano.

Amarelo
Muito dinheiro para 
quem quer um 2014 

de ryca!

Vermelho
Afinal, de vermelho 
vivem o coração e a 

paixão.

rosa
Por um 2014 

cheio de suspiros 
de amor.

Azul
azul da cor do 

mar? e da saúde, 
meu bem!

WIsHLIsT

Parente

Tentacion

Parente

Dilady

Jogê

Tentacion

Dilady

Parente

Dilady

Jogê

Tentacion

Parente

Dilady

Jogê

Dilady

Re
f. 1
74
.1
32

Re
f. 1
74
.2
30
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O brilho já deixou de ser um obstáculo para a versatilidade. Seja 
na areia ou no concreto, os acessórios é que se adequam a cada 

ocasião. Você já pode brilhar mais vezes!

DA AREIA

Para aproveitar melhor uma festa na 
praia, opte por uma rasteira poderosa.

Pode combinar com aquele 
saltão e arrasar!Na areia No concreto

AO CONCRETO

WIsHLIsT

Sim, o xadrez já está de volta! a tendência vem do inverno europeu, mas 
antecipamos e adaptamos ao nosso verão. Para usar e arrasar de dia ou à 

noite, basta seguir nossas dicas e incorporar o espírito rock n’ roll!

XADREZ

combine com um short jeans de 
lavagem detonadinha e dê um nó na 

camisa para ganhar charme extra.

com a camisa por dentro do short 
de couro você faz um look grunge 
com muito estilo!

PARA TODA HORA

Dia Noite

WIsHLIsT

Giory

Jorge Bischoff

Bonne Chance

Jorge Bischoff

Miss Lolla

AP Acessórios

Bonne Chance

Cronic

Schutz para Meia 
Sola Maison

Sonho dos Pés

Joiola

Valentino na 
óticas Carol

Doratto Doratto

Doratto
Doratto

Bonne Chance
Doratto
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Já chega de dar lembrancinhas meio sem graça 
nas confraternizações de fim de ano! Seus amigos 
secretos no trabalho ou com a família podem se 
tornar mais interessantes e divertidos com itens 
que realmente vão participar da vida que quem 
você presenteou. Por isso, fizemos uma seleção 
do que você pode encontrar de legal para dar. E 

o melhor: gastando até R$150,00.

PRESENTE 
DE AMIGO 

(SECRETO)

WIsHLIsT

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Parente 
R$59,90 o kit

Cronic
R$99,90

Lelia Costa 
R$149,90

Parente 
R$89,90

Sonho dos Pés 
R$75

Someday 
R$95

Tentacion 
R$59,90
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FLORAL
as duas estampas já moram nos nossos corações,

WIsHLIsT

xTROPICAL
mas qual vai ganhar o seu guarda-roupa?

Tentacion Gabriela Pires 
na Bayusha

Espaço Manix

Dihê

Tallis Joias

Tressam

Someday

Carmen Steffens

Giory

Meio Tom

LaVie Joias

LaVie Joias

Caxingó’s

Estela Geromini 
na Bayusha

R. do Sol

Meio Tom
Dihê

Schutz na Meia Sola Maison
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dia a dia praia

Baladashopping

BODY
Não é só na praia que 
o body tem vez! A peça 
é mais versátil que 
você pensa e pode ir 
do shopping à balada 
com muito estilo. Entre 
nessa tendência de 
corpo inteiro!

WIsHLIsT

óculos Lacoste na 
Itamaraty, short Tressam 
e tênis Jorge Bischoff

pulseira Bonne Chance, 
bolsa AP Acessórios, 

sandália Jorge Bischoff

pulseira Joyería, 
saia Joiola e clutch 

Bonne Chance

blazer e calça Due Store, 
brincos LaVie Joias e 
sandália Sonho dos Pés

body Alix Pinho 
para Tressam
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rosto oval
combina com todos os formatos 
de armações. Você pode ousar 
também nas texturas e cores.

rosto Triangular
armações redondas ou ovais e 
estreitas ajudam a suavizar a 

estrutura facial.

rosto redondo
as opções quadradas ou retangulares 

são as ideais, pois suas linhas retas vão 
deixar o rosto parecendo mais fino.

rosto quadrado
escolha óculos redondos ou 
ovalados, que harmonizam a 
estrutura do rosto.

Para ter estilo é preciso 
muito autoconhecimento! 

Então, vá ao espelho, repare 
no formato do seu rosto e 

combine com os óculos que 
irão favorecer você.

OS óCULOS 
IDEAIS

WIsHLIsT

Prada na
óticas Carol

a Óticas carol conta atualmente com mais 
de 650 lojas em todo o território nacional, 
um Laboratório Digital próprio, sendo 

um dos mais modernos da América Latina, além 
de marcas exclusivas e licenciadas de armações 
e forte investimento em Marketing. A Rede 
recebeu o selo de Excelência em Franchising, 
concedido pela associação Brasileira de 
Franquias (ABF), por nove anos seguidos.

após uma grande pesquisa de mercado e já 
pensando nesse potencial, o empresário Roberto 
Braga Cavalcante resolveu investir, inaugurando há 
um ano a primeira loja da franquia em Fortaleza, 
localizada na Aldeota.

Sucesso do segmento na cidade, a loja 
investe nos seus colaboradores, que 
são profissionais treinados e com alto 
conhecimento em óptica, e aposta na 
tecnologia para obter os melhores resultados 
do ponto de vista técnico e estético, buscando o 
máximo de atenção e cuidado com a visão dos 
clientes.

Roberto, que trabalha há 20 anos no ramo, 
sabe muito bem do que uma óptica precisa para 
fazer sucesso: “A loja conta com um atendimento 
diferenciado e personalizado ao nosso cliente. 
Trabalhamos com as melhores grifes, como 
Valentino, Prada, Fendi, Oakley, Ray-Ban, Michael 
Kors, Nike, Victor Hugo, Diesel, além de diversas 
opções de óculos infanto-juvenis e infantis, 
dispondo de um espaço kids, onde as crianças 
são atendidas brincando. outro diferencial são os 
óculos voltados para a prática esportiva, como 
natação, mergulho, ciclismo, com o conforto de 
poder adicionar o grau específico de cada cliente, 
além dos óculos de proteção individual (EPI), 
também com grau”. Ou seja, lá eles tratam bem 
você e sua visão, resultando na sua completa 
satisfação..

Óticas Carol Rua Torres Câmara, 100 lojas 4 e 5, 

aldeota, (85) 3224.9801, Facebook: /oticascarolaldeota, 

Instagram: @oticascarolaldeota, oticascarol.com.br

VISÃO DE
SUCESSO

sHOppINg

Prada na 
Tallis Joias

Victor Hugo 
na Casa dos 
Relojoeiros

Prada na 
Tallis Joias
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CONHeCI

MeNTOO principal caminho para o tiro certeiro nos próximos 
anos é entender definitivamente a Moda para além 
das roupas, das passarelas, das vitrines. Investigar o 

pré-consumo, estabelecer um público-alvo e mergulhar a fundo 
nos aspectos culturais dos consumidores. Essa é a estratégia 
que hoje se afirma como o caminho mais inteligente para tocar 
diretamente o coração dos consumidores: mostrar que a marca 
conhece bem seus lugares favoritos, seus sabores, pontos de 
encontro e desejos.

as marcas precisam deixar de querer ser amadas e passar a 
amar respeitosamente seus consumidores, os lugares em que 
eles vivem e se relacionam, amando verdadeiramente o lifestyle 
daqueles com quem se relaciona ou querem se relacionar.

É pOder

coleção inspirada no chef alysson 
Muller, adaptando o colorido 

universo de sua gastronomia local 
aos sabores de uma moda esportiva 

com atitude global

por Ja
ckson araújo

fotos D
ouglas Sielski 

MOdA
no brasil

Nesse sentido, o posicionamento adotado 
pela plataforma de inovação santa catarina 
Moda e Cultura se estabelece à frente do 
mercado brasileiro como um dos quatro 
eventos mais importantes da indústria. E 
o grande diferencial desse grupo de 21 
empresários que se reúnem às escolas de 
design – de moda, de produto e gráfico – do 
Estado é cada vez mais investigar a identidade 
comportamental catarinense partindo de um 
entendimento local para uma visão globalizada.

No recente evento Resort Culture Club, 
realizado em Florianópolis, o SCMC se propôs 
a uma investigação do lifestyle de personagens 
da cultura local – DJs, esportistas, atletas, chefs, 
designers, vinicultores – para criar coleções 
especiais de produtos que focam antes de 
mais nada na cultura Resort, que esse grupo 
investidor no consumo do conhecimento 
define como identidade para o design local.

O resultado é autoral, atemporal e se 
afirma muito mais preocupado em estabelecer 
links emocionais da moda com a autoestima 
do que com a simples descartabilidade dos 
produtos. “O investimento no lifestyle é o 
que nos move”, diz o empresário Cristiano 
Buerguer, diretor geral da plataforma de 
inovação.

no MunDo

Fora do Brasil, um dos momentos mais 
importantes da comunicação de moda nesse 
sentido é a campanha #DIESELREBOOT, 
que resgata o posto de marca-ícone do 
jeanswear global com investimento significativo 
em personagens reais como estrelas de sua 
campanha.

ao estabelecer relacionamentos emocionais 
de alto valor com seus consumidores, a Diesel 
mostra que é uma marca que ama mais do 
que quer ser amada, convidando seus fãs a 
participarem de suas inovações.

Toda a ação está nas mãos do novo 
diretor criativo Nicola Formichetti – favorito 
de Lady Gaga –, que pretende construir uma 
nova identidade ainda mais icônica dentro 
dos preceitos de liberdade, originalidade e 
criatividade. Por meio de uma comunidade 
virtual, a marca foca no poder do indivíduo 
para inspirar-se e produzir uma comunicação 
mais autêntica e alinhada com seus fãs, atraindo 
talentos e selecionando influenciadores.

são quatro grandes posicionamentos: o 
Tumblr, start de todo o processo, é a central 
de chamadas, arquivo de referências criativas e 
inspirações dos usuários em relação à marca; 
a campanha de inverno com seu casting 
irreverente e fora dos padrões tradicionais, 
comissionado entre os fãs da marca no Tumblr 
do projeto, além de personagens provocativos 
no mundo da moda, como a modelo Casey 
Legler, ex-nadadora que hoje integra o casting 
masculino da Ford Models norte-americana; a 
exposição, realizada entre outubro e novembro, 
na fachada externa da Galeries Lafayette, com 
as obras de milhares de artistas emergentes 
revelados pelo Tumblr ; e por fim, a coleção 
#DIESELTRIBUTE, a primeira de jeans assinada 
por Formichetti, que traz processos de tintura 
e desgastes inusitados e elaboração artesanal, 
limitada à produção de três peças diárias feitas à 
mão e inspirada na estética dos personagens de 
sua efervescente comunidade online.

Tudo isso aponta para um caminho de alto 
valor agregado: Conhecimento é Poder!

Linha de roupões esportivos 
inspirada no lifestyle do 
kitesurfer Sebastian ribeiro

Peças inspiradas na culinária 
multicultural do premiado 

chef Vitor gomes

a principal indústria 
de bordados do Brasil 

comemora 100 anos com 
uma coleção beach-chic 
inspirada nos grafismos 
das fotos de caio cezar

imagens da campanha 
#DieSeLreBOOT
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Quantas vezes você usa jeans em uma semana? 
Provavelmente mais vezes do que você 
pensa! O tecido já dominou nossos guarda-

roupas e se reinventa a cada estação. desde que se 
tornou símbolo da juventude transviada dos anos 
dourados, o jeans vem se democratizando e hoje 
veste todas as gerações e estilos. Mas ainda é possível 
se destacar usando peças jeans! Basta levá-lo à sua 
potência máxima, ou seja, usá-lo em todo o look.

JEANS

Lara
Mattos
veste Look Folk 
com camisa 
Produção, saia 
Lapis Lazuli, 
sandália Meia 
Sola Maison, 
bolsa arezzo e
cinto Meia Sola 
Maison

Franjas e jeans formam o 

par perfeito criado pelos 

hippies há 40 anos e ainda 

não perderam o fôlego. 

Para não ficar caricata, 

misture com peças mais 

modernas, como a saia 

jeans e crie uma produção 

folk. O cinto de pedrarias 

também deixa o look mais 

incrível.

Letícia
Cavalcante
veste Look navy com 
macaquinho Lapis 
Lazuli, blusa Jolie, 
sandália carmen 
Steffens e colar 
Joyeria 

não esqueça da jardineira! 

a peça virou tendência 

e voltou às araras e 

guarda-roupas das mais 

crescidinhas. Para o desafio 

de voltar a usar a peça não 

ser tão grande, recorra ao 

clássico navy – assim não 

tem como errar.

POWER

COMO UsAr

Carol 
Benevides
veste Look rocker 
com blusa urb 
Store, colete 
Tressam, short 
cosmic, acessórios 
cronic e sandália 
Schutz na Meia 
Sola Maison

Sofia
Larocca
veste Look urbano 
com blusa Toli 
calça Lapis Lazuli, 
sandália Meia 
Sola Maison e 
acessórios Joyeria

short jeans é a peça 

mais quebra-galho e 

amada que há! Para 

criar um look cheio de 

atitude, escolha peças 

com detalhes desfiados, 

como o colete e o 

short. o top amarrado 

com animal print traz 

mais poder ao look. 

Mas antes de ir soltar 

suas feras, escolha um 

salto impactante e 

confortável.

com peças mais 

ajustadas e acessórios 

incríveis, o jeans se 

torna ainda mais 

moderno e até 

cosmopolita. Junte uma 

calça jeans que tenha 

caimento perfeito a 

uma blusa que misture 

outro tecido ao jeans, 

depois basta combinar 

com uma sandália mais 

sensual e arrasar.
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Criada há 20 anos pelo empresário Mário 
Spaniol, a grife Carmen Steffens passou por 
uma grande renovação nesse ano. Produtos 

mais clássicos e confortáveis entraram nas coleções, 
que hoje oferecem peças que atingem todos os gostos 
(entre saltos altíssimos e baixos, sapatilhas e rasteiras). As 
lojas mudaram de layout e estão maiores, contando até 
com concept stores e maisons. Mas a grande mudança 
aconteceu em agosto, quando foi lançada sua coleção de 
roupas, cheia de tendências e peças-desejo.

REVITALIZAR
É PRECISO

a tentação nas lojas 
Carmen Steffens aumentou: 
agora a marca desenvolve 
coleções de roupas! Saiba 
mais sobre a novidade e 
outras mudanças na grife.

Atualmente o leque de produtos da marca é amplo, sendo 
possível até que a cliente já saia da loja toda montada. coleções 
femininas, masculinas e infantis são lançadas várias vezes ao 
ano, e também encontramos óculos, cintos, carteiras e relógios 
desenvolvidos pela grife. Já as roupas femininas, que foram bem 
aceitas pelo público, são modernas e casuais, com uma ótima 
modelagem

 Carmen steffens Maison Shopping Del Paseo, piso L1, lojas 103 e 104, 

(85) 3264.0050, carmensteffens.com.br

sHOppINg

GoldenDreams

Muito brilho 
para acender o look 
de réveillon! com o 

conjuntinho de colete e saia 
matelassados o sucesso da 
noite (e talvez de 2014) 

já está garantido.

Para aproveitar 
o verão com muito 
estilo, opte por um 

conjuntinho leve e com 
estampa tropical. Balanceie 
a peça super trendy com 
acessórios clássicos em 

cores neutras.

Tropical

Chic
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ESTILO
RENOVADO

No mesmo local, com a mesma 
dona, mas um novo estilo: 

conheça a nova multimarcas giory 
Collection, antiga Club miss.

sHOppINg

após oito anos com a loja Club Miss, 
a empresária Bruna Teixeira decidiu 
modernizar seu espaço. Uma reforma 

geral, comandada pela arquiteta Muriel Melo, 
inspirou mudanças em toda a identidade da 
marca. “Como mudou tudo, resolvi mudar 
o nome também”, conta Bruna. Hoje, a 
loja localizada na Aldeota, bairro nobre de 
Fortaleza, se chama Giory Collection.

A repaginada priorizou o conforto das 
clientes, criando um espaço maior e mais 
aconchegante – inclusive nos provadores. Já 
a mudança de nome combinou mais com os 
diversos estilos que passaram a fazer parte da 
multimarcas.

oferecendo peças que agradam das 
mais novas até as jovens senhoras, a Giory 
collection conta com mais de 30 marcas do 
eixo Belo Horizonte – São Paulo. Esse mix 
garante que não faltem peças que sigam as 
principais tendências e também que as roupas 
mais clássicas estejam sempre nas araras.

giory Collection Rua Leonardo Mota, 1356,      

(85) 3224.0240, Instagram: @giorycollection
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VIVA

monte seu look cheio de 
brilhos com a aP acessórios! 
a marca apostou em peças 
poderosas na sua primeira 
coleção de roupas, perfeitas 
para as festas de fim de ano.

LA
FÊTE!

Tudo preto no branco
Para uma festa mais 

casual, opte por uma peça 
que fique em destaque 

e use com acessórios 
que harmonizem. Esse 

shortinho p&b é perfeito 
para ser o coadjuvante de 
um look com muito estilo 
– e a protagonista é você!

golden girl
Perfeito para quem não 
tem medo de brilhar, o 
look dourado pode ser 
facilmente combinado com 
acessórios pretos delicados.

se você prefere 
acessórios que brilhem, 

escolha uma roupa que a 
deixe linda, mas que tenha 

uma cor neutra para 
balancear. O little black 
dress é a opção ideal!

Confie no pretinho básico

aP acessórios Rua Barbosa de Freitas, 1487, loja 3, (85) 3224.2971. Rua Adolfo Pinheiro, 176, 

(85) 3257.4325. Av. Dom Luís, 1108, (85) 3267.5437, Instagram: @apacessorios

sHOppINg

“nos conhecemos no colégio e 

estamos juntos desde então. no 

nosso casamento usamos joias 

LaVie.” Bruna e Jonathan Stutz

Com o clima de ano novo no ar, a LaVie Joias convidou 
clientes especiais para celebrarem o ano que passou e 
desejarem muitas coisas boas para o que chega. Fé, saúde, 
amor, amizade e família unida são alguns dos desejos 
da LaVie para 2014, compartilhados através de grandes 
histórias.

lavie Rua Maria Tomásia, 764, loja 1 (85) 3242.1530, 3393.1530, 

Instagram: @laviejoias, @lavienoivas

É TEMPO DE 
CELEBRAR! “Eu e minha filha mais 

velha compartilhamos 

nossas joias LaVie. 

as mais novinhas já 

querem experimentar 

também, mas vão ter 

de esperar mais um 

pouquinho.” Carla, 

Rafaella, Sophia e 

Valentina Melo.

“sempre sonhei 

em ser mãe, e 

meu filho está 

chegando em 

uma data especial: 

o mês de natal! 

não deixei de 

me cuidar e uso 

sempre joias 

LaVie.” Tassia 

Ferreira

“Malhamos e corremos 

juntos, além de mantermos 

uma dieta equilibrada. 

Também escolhemos juntos 

as joias LaVie que ele me 

dá de presente.” Mariana 

Furtado e Carlos Carneiro

“Tive grandes complicações de saúde nesse 

ano, e a fé me ajudou a superá-las. Uso uma 

joia LaVie que ganhei quando estava me 

recuperando. Nela tem escrito ‘fé’, e é muito 

especial para mim.” Ariany Leite

“somos oito amigas e há quatro 

anos criamos o grupo das Anjas, 

em que passamos o ano cuidando 

umas das outras e, no Natal, nos 

presenteamos com joias LaVie.” 

Giuliana Botelho, Ana Santos, Mirela 

Bezerra, Aline Amorim, Rebecca 

Sousa, Vanessa Queiros, Adriana 

Loureiro e Maria clara dall’olio.

Celebrando a 
amizade

Celebrando    
a saúde

Celebrando 
a fé

Celebrando 
a família

Celebrando 
o amor

Celebrando 
a vida

sHOppINg
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aberta há pouco tempo (inaugurada 
em junho desse ano), a multimarcas 
Tressam mistura, além de várias grifes, 

tecnologia e moda. É que nos seus provadores 
são disponibilizados tablets com um aplicativo 
exclusivo da loja, onde o cliente tem acesso 
a todo o catálogo e pode escolher lá mesmo 
mais peças para experimentar.

a ideia surgiu ao ver outras lojas pelo 
Brasil com o conceito de “loja inteligente”, 
inovação que foi trazida para a Tressam com 
exclusividade pelas primas e sócias germana e 
ana sampaio.

Elas também trouxeram marcas nacionais 
e locais para compor o mix de produtos 
oferecidos, que vão de roupas e acessórios 
a tops de lingerie. Pop Up Store, Armazém, 
Lasso, Alix Brand, Donali e Mamô são algumas 
das marcas que abastecem a Tressam do que 
está em alta na moda. “Muitas tendências 
chegam toda semana na loja”, contam as 
sócias. É a moda na mesma velocidade da 
tecnologia!

tressam Rua Coronel Jucá, 523, loja 1, (85) 

3181.3836, Instagram: @tressamstore, tressam.com.br

TECNOLOGIA
FASHION

Tendência e tecnologia: o que está 
em alta na moda segue direto para a 

Tressam (e seu aplicativo).

sHOppINg

DESIGN E ARTESANATO

alinhadas com a tendência mundial do 
“feito à mão”, a grife Catarina Mina já 
é referência nacional em produtos de 

artesanato de luxo. 

Criada em 2005 pelas designers Celina Hissa 
e Joana de Paula, a Catarina Mina já participou de 
grandes eventos e feiras, como Fashion Rio, Craft 
Desing, Ser Sustentável com estilo e também 
já compôs figurinos de novelas da Globo em 
horários nobre. Assim, a Catarina Mina conquista 
cada vez mais fãs no seu Estado!

as bolsas de crochê criadas em parceria 
com cooperativas e artesão são o foco da 
marca, que faz sucesso pela criatividade em criar 
produtos únicos. a catarina Mina possui também 
uma linha de Private Label, na qual desenvolve 
produtos feitos à mão para grandes marcas, 
como a Osklen, Daslu, Maria Filó, FYI, Acessórios 
entre outras. Desta forma, as meninas alinham 
o seu “knowhow” artesanal à inventividade e 
criatividade de grandes estilistas. sua mais nova 
empreitada foi a participação nas últimas coleções 
dos designers cearenses Gisela Frank e Iury 
Costa, produzindo lindas roupas de crochê.

a catarina Mina está presente em mais de 27 
multimarcas pelo Brasil. Em Fortaleza, é possível 
um atendimento mais próximo no showroom, 
onde além de peças artesanais são vendidas 
bolsas de tecido, lancheiras em parceria com 
o projeto @deustavendo, de Mariana Marques, 
joias da Nathalia Canamary e a presença de um 
convidado especial expondo suas peças. 

Catarina Mina Av. Barão de Studart, 207,

Instagram: @catarinamina, catarinamina.com

ENTRELAçADOS

sHOppINg
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acessórios 
cheios de 
tendências 
são o forte 
da Joyería

Criada em 2010, a marca de acessórios 
Joyería surgiu de uma maneira bem 
inusitada: depois de um sonho da 

proprietária, Rebecca Linhares. “Comecei a 
fazer bijuterias a partir de um sonho que tive. 
Sonhei com um brinco, e não o achava em 
nenhuma loja, então resolvi fazer”, conta. O 
sucesso foi imediato: “compravam direto da 
minha orelha!”. Desde então, a publicitária 
produziu e vendeu suas criações em casa.

Já em 2012 foi aberta a primeira loja 
da marca, que é quase toda abastecida por 
produtos exclusivos criados lá mesmo por 
Rebecca e sua equipe. Lá tudo é muito bem 
planejado, dos estudos de cores às peças 
que já são tendência e precisam ser feitas em 
quantidade. 

detalhe: até o nome da loja é curioso. 
Significa joalheria em espanhol, então tem que 
ser dito com sotaque!

Joyería Rua Monsenhor Catão, 1155               

(85) 3268.4035, Instagram: @joyeriaacessorios

ACESSóRIOS
DOS SONHOS

sHOppINg
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ESSÊNCIA

roupas de balada com muitos brilhos e texturas, o casual 
fashion cheio de tendências, algumas peças românticas, 
o jeans de caimento perfeito, biquínis e maiôs cheios 

de estampas. Aquele vestido poderoso para as grandes festas, 
muitos sapatos, bolsas e acessórios incríveis... Pensou no 
closet perfeito? Pois na verdade este é o mix de produtos da 
multimarcas dihê!

Há um ano no mercado, a loja nasceu do interesse do 
representante comercial José Gomes Júnior e sua esposa, Yara 
Macêdo, em criar um espaço para vender o maior leque de 
opções na cidade de duas grandes marcas: Lança Perfume e 
naguchi.

A loja aposta no luxo acessível, ou seja, em roupas de 
qualidade com preços justos. Já os produtos têm a identidade 
brasileira: muitas cores, estampas exclusivas, detalhes e peças 
que valorizam o corpo. E esta brasilidade está presente 
na marca até no nome: Dihê significa lua em uma língua 
indígena de nosso país. Mais alguma dúvida de que lá você vai 
encontrar roupas para brilhar?

Dihê Rua Professor Dias da Rocha, 409, loja 1, Meireles               

(85) 3242.6092, 8853.6092, Facebook: /dihemaison, Instagram: @lojadihe

FASHION
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A marca Bayusha se uniu ao 
artista plástico Wilson Neto 

para provar que fashion jewelry 
também tem seu conceito 

artístico. E o melhor: podemos 
vestir esses conceitos!

bayusha Shopping Villa Mall, Rua Coronel Jucá, 

523, loja 04, (85) 3267.2345,

Instagram: @bayushastore

PEçAS DE

ARTE
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Josh Hutcherson, o 
herói Peeta Mellark, 
investe em um estilo 
mais sofisticado. O 
ator consegue dosar 
seu gosto apurado 
misturando alfaiataria, 
como camisas sociais 
e blazers, com calças 
jeans. Para adotar 
o estilo de Josh, 
coordene peças 
com toque new-
dândi a outras com 
DNA urbano, que 
convivem em perfeita 
harmonia!

Fora de Jogos Vorazes, liam Hemsworth e Josh 
Hutcherson vivem desta vez um duelo de estilos.

DUELO

Josh 
Hutcherson

VORAZ
Liam Hemsworth 
vive o apaixonado 
Gale Hawthorne 

na trilogia. o jovem 
ator, que se define 

através do estilo 
casual e despojado, 

preza pelo conforto e 
curte t-shirts básicas, 

camisas xadrez e o 
inseparável jeans para 

compor looks do 
dia a dia. Para seguir 

os passos de Liam, 
aposte em peças 

despretensiosas e em 
tons sóbrios. Liam 

Hemsworth

pArA eLes

skyler.com.br

Agnelli

Stalker

Maresia

Stalker

Maresia

Skyler

Westfall
Maresia

Maresia

Skyler

Skyler

LaVie Joias
LaVie Joias

por Lucas Pethit
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Eles gostam é de andar arrumadinhos 

sempre? Então escolha peças 

confortáveis que resistam às horas de 

brincadeiras – peças únicas como o 

vestido e o macacão são ideais.

Com a temperatura subindo, nada 

melhor do que deixar as crianças se 

refrescarem com muito estilo. o truque: 

combine com peças que tenham a 

mesma cor das estampas.

M
od

er
n

o Quem resiste aos pequenos que já são 

todos moderninhos? Manga dobrada 

para eles e animal print para elas dão 

um toque de crescidinhos, sem deixar a 

leveza da infância de lado.C
lá

ss
ic

o

Tr
op

ic
a

l

PEQUENOS E
CHEIOS

Com certeza você conhece uma criança que já é 
cheia de personalidade. E para combinar com esses 
pequenos, escolhemos looks com estilos consagrados 
no mundo fashion, sendo que em miniatura. Afinal, já 
sabemos que tamanho não é docoolmento!DE ESTILO

INFANTIL

Festas familiares e férias sempre marcam os 
meses de dezembro e janeiro da criançada. 
Nessas ocasiões, eles precisam de roupinhas 

especiais para garantir conforto e estilo extra. 
Mas não se esqueça do principal: a diversão!

too Fun Shopping Aldeota, piso L1

(85) 3458.1484

DIVERSÃO
NO FIM (E COMEçO) 

DO ANO

sHOppINg

Coisas di Maria

Coisas di Maria

Too Fun

Coisas di 
Maria

Coisas di 
Maria

Melissa na 
Coisas di 
Maria

Too Fun

Too Fun

Coisas di 
Maria

Coisas di 
Maria

Coisas di 
Maria

Too Fun

Coisas di 
Maria

Too Fun

Too Fun

Too Fun

Too Fun
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Expectativas alcançadas! Esse foi o resultado da 8ª edição 
do Bazar La Boutique, que cresceu 20% em relação ao 
público e à quantidade de vendas da edição passada. “O 
evento está mais completo para a família”, comentou 

Manuela Bau, que comanda o Bazar com seu marido, Angelo 
Bau.

Novos lounges, como o espaço inVoga, praça de alimentação 
com opções variadas, uma exposição de arte com a Voir 
Imagem, entre outros atrativos, enriqueceram a experiência 
de quem foi para passar horas fazendo compras, como Elis 
Nascimento, que compareceu pela primeira vez ao BlB: “Me 
surpreendi, não sabia que era tão grande. Gostei do espaço, da 
organização e já pretendo vir ao próximo”, afirmou. Já Aurinelia 
sousa não esperou a próxima edição para aproveitar mais do 
evento: “Fui no primeiro dia e voltei para comprar mais e ir aos 
stands que não consegui visitar antes”, comentou.

O tema dessa edição foi Antecipe o seu Natal, sendo uma 
oportunidade de economia, para o público, e de lucro, para 
os lojistas. “Muitos produzem especialmente para participar 
do evento, pois já sabem do sucesso que é”, explica Manuela. 
Gleiciane Narcizo aproveitou bem os descontos e ainda seguiu 
o tema: “Gostei do evento, as lojas estavam lotadas, e os preços 
bons. comprei itens para mim e presentes de natal para 
familiares”, e ainda deu uma dica para quem pretende ir ao 9º 
Bazar La Boutique, que acontecerá no primeiro semestre de 
2014: “O melhor é comprar roupas básicas, pois os preços são 
sempre muito bons”, indicou.

 A CADA EDIçÃO,
UM SUCESSO MAIOR
O Bazar La Boutique comemora mais um sucesso 
na sua 8ª edição! Confira o que rolou pelo evento.

PartiCiPação MasCulina

“a participação masculina está a cada edição maior 
e melhor”, afirmou Angelo Bau. Além dos stands das 
marcas masculinas e unissex, há o maridódromo, um 
espaço com sinuca, jogos e uma cervejinha sempre 
gelada. O policial Paulo Ricardo aproveitou bem o 
evento: “Tomei sorvete enquanto esperava minha esposa 
e comprei um relógio, que valeu muito a pena, foi quase 
metade do preço. Mandei até uma mensagem para um 
colega ir conferir”, comentou.

Para a CriançaDa

Para as crianças há a brinquedoteca, que contou 
com uma programação variada, como a visita do Mickey 
e da Minnie e do Papai Noel. Monitores treinados 
acompanham os pequenos.

ações instituCionais

Na noite anterior ao Bazar, durante a Vip Premiére, 
aconteceu um desfile muito especial. Pacientes do 
Instituto do Câncer do Ceará desfilaram roupas 
criadas por alunos da Faculdade Católica, enquanto 
alunos do Senac, em parceria com a Cosbel, cuidaram 
da beleza das modelos. Camisetas especiais foram 
comercializadas durante o evento, com a renda toda 
destinada ao icc. as vendas foram um sucesso! 

sHOppINg

Estivemos durante os três dias de Bazar La Boutique com um lounge interativo cheio de revistas para quem 
quisesse sentar e relaxar. “A inVoga é uma parceira que já fazia tempo que queríamos ter”, comentaram os 
organizadores. Além da equipe sempre presente, tiramos muitas fotos e já animávamos quem entrava no 
Centro de Eventos do Ceará!

INVOGA NO BLB
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TURBINE

FESTASSUAS

Acessórios cheios de 
pedras e brilhos têm 
presença garantida 

nas festas que virão. 
Ao escolher as 

que você irá usar, 
não economize no 
tamanho – quanto 

maior, melhor!

Bonne Chance Shopping 

Aldeota, piso L2, (85) 3458.1120

sHOppINg
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Com o lançamento desta 20ª edição, a 
Revista inVoga completa cinco anos de 
vida e, como todo mundo sabe, múltiplos 

de cinco são ótimos para comemorar. Mas o que 
seria de uma festa sem um bolo à altura? Pensando 
nisso, convidamos cinco dos melhores e mais 
criativos chefs pâtissiers da cidade para porem suas 
mãos na massa - ou melhor, na pasta americana 
- e desenvolverem, cada um, um bolo pensado 
especialmente para a ocasião. 

"Mas pra quê tanto bolo, gente?", pois é: como 
o alto verão já está aí e a equipe não ia jacar 
logo nos 45 do segundo tempo, deixamos de 
lado nossos pensamentos gordos para dar lugar 
a nossos eus criativos, transformando os bolos 
em estrelas de um editorial que juntou dois dos 
maiores desejos de toda mulher : doces e joias.

Para bater palmas e comer com os olhos, a 
seguir, o resultado deste projeto Top Secret que é 
um verdadeiro pecado isento de culpas.

SUR
PRE

SA!

inVoga 119 

TOp seCreT



toP seCret
Fotos: Delfina Rocha

Diretores de Criação: Gabriel Baquit e Levi Arruda
Diretor de Moda: Levi Arruda
Diretor de Arte: Gabriel Baquit

Produção de Moda: Giulia Costa Lima
Produção Executiva: Júlia Vieira e Melyssi Peres

Assistente de Fotografia: Gilberto Souza
Tratamento de Imagem: Alex Araújo

brinco, colar e anel 
em ouro e pérolas; 
tudo Itamaraty
bolo Fundo do Mar 
por Claras em Neves

DOCES
DESEJOS
Em algumaS FEStaS OS BOlOS rOuBam 
a CENa. NO NOSSO CaSO, ElES DISPutam 

COm aS JOIaS. aPrOVEItE SEm CulPa!



brincos e bracelete 
em prata com banho 
de ouro rosé com 
topázios azuis; tudo 
Cleide Design
bolo Renda Rosé por 
Doceville

pulseira cobra em ouro com brilhantes; colar pantera em ouro rosé e diamantes brown; anel frog com pérola south sea, esmeraldas 
e rubis; anel garden com diamantes brown e brancos, esmeraldas e rubis; anel moon stone com rubis, safiras e esmeraldas e 

brilhantes; gargantilha garden com tsavoritas e brilhantes; tudo Tallis Joias bolo Sucré executado por Ricardo Tavares



brincos, crucifixo 
e coroa em prata e 
bronze, esmeraldas, 
rubis turcos e 
zircônias; anel de 
cristais verdes, rubis 
turcos e zircônias; 
tudo LaVie Joias
bolo Bizantino por 
Jesy Bolos

brincos em ouro 
com quartzo fumê 

e quartzo amarelo; 
anel em ouro, 

granada e quartzo 
fumê; pulseira em 

ouro; tudo Casa dos 
Relojoeiros

bolo Naked Honey 
por Ma Douce
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Peça do nosso Catálogo AUTUMN’S MEMORY

Marcos Macedo 655 - L 01 | (85) 3224-6219

idaaxenstedt.com©
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PASSO A PASSO
PArA umA mAke rÁPidA e que 
comBiNA com quAlquer ocAsião

SEGREDOS DE VIAGEM
Produtos que Não Podem fAltAr 
NA suA NecessAire de fériAs

TIC-TAC
24 horAs dA rotiNA AgitAdíssimA 
dA emPresÁriA BruNA WAleskA 

teXto JULIANA TEÓFILO
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QUE CALOR!
 
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. 

ESPORTE FASHION
Um antigo queridinho das celebridades está de volta! O Jumpsuit, 
uma peça versátil e muito confortável, acompanha as fashionistas 
em momentos de esporte e lazer e também ganha as ruas com 
composições mais arrojadas. O macacão, que teve como uma de 
suas adeptas a fofíssima Audrey Hepburn, retorna neste verão 
cheio de cores e estilos. Você encontra modelos do macacão no 
e-commerce da marca internacional Onewix.

SHAKE  MANIA
os amantes da boa forma 
vão adorar a novidade que 
promete facilitar o preparo 
de shakes e suplementos. 
Para usar o MixerTwist, 
um mixer que funciona 
com pilhas, basta colocar 
todos os ingredientes, 
pressionar o botão e bater. 
a novidade pode ser usada 
em qualquer lugar : em casa, 
no escritório e, é claro, 
na academia, para aquele 
shake pré ou pós-treino. 
disponível para compra em: 
http://esporteplay.com.br/
shaker-mixertwist-350ml-
exclusividade-mixertwist

FENG-SHUI
PARA
EMAGRECER

Pense nas cores do lugar 
onde você come. Cozinha 
com paredes de cores 
brilhantes ou de cores com 
muita energia estimulam o 
apetite.  
o ideal é optar por cores 
suaves e sem brilho para esses 
cômodos. 

opte por uma mesa 
quadrada, pois móveis com 
todos os lados iguais trazem 
estabilidade. 

o mesmo vale para os 
pratos. Pratos redondos 
favorecem o exagero de 
comida.

nada de comer em 
frente à televisão ou falando 
ao telefone. os sentidos 
se distraem, e acabamos 
ingerindo mais alimento do 
que realmente precisamos.

Use hortelã, essência, 
incensos ou vasinhos com a 
planta para reduzir o apetite.

MIX BeM-esTAr

FOCO NOS 
OLHOS
a marca nacional contém 1g lançou um 
estojo com 10 cores neutras. Junto com o 
estojo vem um “pré-sombra”, que funciona 
como primer e corretivo para as pálpebras 
e um pincel duplo. O Kit Natural Glamour 
é uma boa pedida nacional para quem não 
quer esperar ter uma NAKED ou para 
quem já conhece e gosta dos produtos 
da contém 1g. Vale ressaltar que cada 
cor dessas sombras também é vendida 
individualmente.

Próximo ano estreia nos cinemas “Maleficent”, 
um remake da Disney do clássico “A Bela 
Adormecida”, estrelado por Angelina Jolie. E 
para acompanhar essa estreia, a MAC lançará 
mais uma de suas edições limitadas, composta 
por 11 produtos para rosto, olhos, boca e unhas, 
inspirada na atmosfera do longa. 

MAQUIAGEM DE 
CINEMA

UM ROSA PARA 
CHAMAR DE MEU
A marca Urban Decay anunciou o lançamento da nova paleta de 
sombras e denominou as cores como tons rosados naturais. Essa 
será a diferença da NAKED 3 em relação às suas irmãs mais velhas. 
Apenas olhando, não dá para perceber muita diferença, mas na 
maquiagem há mais mistérios do que supõe nossa vã filosofia!

NA RAIZ DO 
PROBLEMA
O novo sérum da Kerastase, o 
Initialiste, é um tratamento para ser 
aplicado no couro cabeludo, assim 
atingindo diretamente o folículo 
capilar e fazendo com que os fios se 
fortaleçam desde o nascimento, desde 
a raiz. Para um resultado melhor, é 
indicado usar duas vezes por semana 
por 40 dias.

HOT HOT HOT
A famosa linha de batons em formato de lápis, Chubby 
Stick da Clinique, ganhou 8 cores mais pigmentadas. A 
Chubby Stick Intense é uma ótima opção de presente 
de Natal. Também chegam às prateleiras as sombras 
Chubby Stick Tint for Eyes, em 12 nuances. As cores 
são perfeitas! outra novidade é o lançamento da linha 
de esmaltes Different Nail Enamel for Sensitive Skins, 
ideal para peles sensíveis, pois são livres de agentes que 
causam irritação.

MIX BeLeZA
por Manu Feitosa
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Necessaire Elas viajam para 
viver e vivem para 
viajar. Conheça os 
segredinhos de beleza 
que não podem faltar 
na sua necessaire de 
viagem.

viagem
De malas prontas para Orlando, a empresária Aline 

Pinho, 32, não dispensa algumas miniaturas de suas 
marcas preferidas. Para acompanhá-la em suas 

andanças, Aline conta com um kit com mini sabonete líquido, 
shampoo, condicionador e um creminho para os pés, da 
marca L’Occitane, o hidratante-matificante Pore Refining 
Solutions, da Clinic e o Anti-envelhecimento All Day All Year.

Quando viaja, Aline faz a festa! “A walgreens é meu paraíso! 
Faço estoque de perfumes e cremes, compro creme para 
cabelo e shampoo. Levo tudo o que tiver de novidade de lápis 
de olho, shimmer stripes, sombra em gel da revlon e tudo em 
tons amarronzados”, enumera. 

a empresária tem alguns produtinhos cativos na nécessaire 
que fazem parte da lista obrigatória de compras, como 
o Bobbi Brown Skin Foundation SPF 15 3.5 Warm Beige, 
sombras Naked da Urban Decay e o corretivo Clé De Peau. 
“E vários rímeis da Lancome para fazer misturinha”, acrescenta

   Aline Pinho

Segredinho: Filtro Solar Melora

“Eu adoro o filtro solar da Melora. O 
alto fator de proteção solar e ação 
anti-envelhecimento deixam a pele 
hidratada e com vida”, indica Aline.  

 de

FrAsqUeIrA

a administradora e advogada Thaís 
Angeloni, 33, é estratégica quando se 
trata de organizar a nécessaire para 

viajar. Shampoo em embalagem mini, a base 
em embalagem de plástico da Clarins e um kit 
superprático de sombras da dior são alguns dos 
truques da advogada. “Levo também o corretivo 
da Sisley, que não vivo sem, um shampoo seco 
da Batiste, que é ótimo para dar um jeito no 
cabelo ao desembarcar, e meu pincel de fibra 
ótica, que serve para aplicar todo tipo de 
maquiagem”, enumera Thaís. 

De malas prontas para o Arizona (EUA), 
Thaís conta que não dispensa trazer todas as 
novidades que encontra no exterior. “uma das 
coisas mais legais que descobri foi a máscara 
milagrosa da Aussie, que trata o cabelo em 
três minutos e custa três dólares em qualquer 
farmácia dos Estados Unidos!”, exclama Thaís.  
outro queridinho é o shampoo da marca 
Sebastian, que trata os fios ainda no banho. E, é 
claro, todas as novidades em maquiagem!

  Thaís Angeloni

Segredinho: cosmelan 2

“É um creme 
despigmentante. sofro 
com manchas de 
gravidez e comecei a 
usar o cosmelan há dois 
meses, e os resultados 
já são visíveis! Estou 
adorando!”, conta. 
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a psicóloga clínica, Adriana Cavalcante, 40, 
está fazendo os últimos preparativos para 
a viagem de férias com a família para a 

itália. apaixonada pelos diversos recantos do 
mundo, Adriana não descuida da beleza e dos 
cuidados corporais durante as viagens.  Discreta, 
a psicóloga adora o corretivo NW20 da MAC 
e o pó da marca Dior. “Tenho muita olheira, 
por isso não saio sem o meu corretivo e gosto 
bastante do pó da Dior, porque ele é bem fininho, 
não pesa no rosto”, explica. Um conjunto de 
sombras, rímel e batom cor de boca, também da 
Dior, sempre a acompanham. Um frasco de seu 
perfume preferido, Chanel Beige, fica no carro, 
fruto da correria do dia a dia. 

Apaixonada por produtos importados, Adriana 
e as filhas não dispensam trazer alguns de seus 
artigos mais queridos quando estão fora do país. 
“As meninas adoram trazer as novidades em 
maquiagem: rímel e blush são os preferidos”, 
conta Adriana. O que faz a cabeça da mãe são os 
produtos para cuidados com a pele, como os da 
marca La Prairie e os produtos da marca Rivage, 
que reúne benéficos das águas do Mar Morto.

 Adriana Cavalcante

Segredinho: Água termal La Roche

“Costumo usar antes de dormir, 
baforo no rosto e no pescoço e 
deixo a pele absorver. Mas você 
pode usar antes de se maquiar, pois 
ela também ajuda na duração da 
maquiagem”, explica Adriana.

FrAsqUeIrA

a gerente de produtos Iêda Baquit, 52, 
tem uma rotina agitada de trabalho, e 
as viagens são uma rotina. Para levar 

uma vida saudável e manter os cuidados com 
a pele, Ieda leva tudo de que precisa em suas 
várias necessaires.  “Tenho uma necessaire 
de produtos de pele, outra para maquiagem, 
outra para vitaminas, e quando viajo levo tudo 
comigo!”, conta.

Entre seus companheiros de viagem estão 
o sabonete de rosto da fisiogel, o protetor 
solar Sun Max 30, o hidratante para a região 
dos olhos da hyaluron- filler e o shampool 
da Vichy. “Não tenho muita bobagem com 
marca de maquiagem. acho que o importante 
é o produto fazer bem para a sua pele”, 
explica Ieda. Entre suas escolhas estão o pó 
da Shiseido, prime e corretivo da Mac e o 
demaquilante da avon. 

Em suas constantes viagem para a Europa, 
ieda aproveita para comprar seus produtos 
preferidos para os próximos meses, “trago o 
bastante para seis meses, assim não fico sem”. 
É o caso do anti-age oenobiol e o vichy (dia e 
noite). As compras de maquiagem são sempre 
em três, para ela e para suas duas filhas. Entre 
os queridinhos das meninas estão o blush, 
prime, base e corretivo da Mac e o pó da 
shiseido.

 Iêda Baquit

Segredinho: corretivo Mac

“Para mim todo mundo deve ter um 
bom corretivo e um bom iluminador, 
que salvam o rosto daquele ar 
de cansaço. No mais, o segredo é 
estar bem com você mesma e ser 
autêntica. Para mim esse é o segredo 
da beleza”, destaca Iêda. 
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a corretora de imóveis e empresária Julie Castelo, 25, é uma das clientes 
mais ousadas da Splendere. Decidida a dar uma nova roupagem ao 

seu caso de amor com o ruivo, Julie passou uma manhã nas mãos da 
visagista e colorista Vanesa Hiar, e o resultado ficou demais!

O ruivo subiu 
à cabeça

Sempre arrojada, a ruiva 
de nascença Julie decidiu 
por mais uma grande 

transformação envolvendo a cor 
e o corte de seu cabelo. Para 
deixar o seu tão querido ruivo 
com a cara do verão, a empresária optou pelo 
ousado fire ombré hair, um efeito degradê da cor, 
que clareia os fios tom sobre tom. “Ela é arrojada 
e quer ficar como aquelas ruivas de antigamente. 
Para completar o estilo retrô, fiz uma franjinha 
bem ao estilo pin up, que também está super em 
alta neste verão”, conta Vanessa.

Para ganhar o efeito desejado pela empresária, 
Vanessa começou tonalizando os fios de Julie com 
uma tinta com nível baixo de amônia. “Como o 
cabelo dela já passou por vários processos de 
tintura e descoloração, usei essa coloração que 
agride bem menos os fios. O mesmo vale para 
o descolorante que usei nas pontas, que é sem 
amônia. A Julie também queria alongar um pouco 
os fios, para isso usei uma tela, um megahair 
costurado aos fios do cabelo”, explica Vanessa. 
Para manter o efeito de alongamento, Julie terá 
que retirar e recolocar a tela a cada dois meses. 

Para finalizar a produção, escova + babyliss + 
spray de brilho garantem o brilho e movimento 
dos cabelos. A make, também feita por Vanessa, 
iluminou a pele e os olhos, finalizando com uma 
boca-nada com um toque de brilho. 

Clínica splendere Av. Senador Virgílio Távora, 1721, 

Aldeota (85) 3244.4545, 3224.2353, splendere.com.br 

instagram: @clinicasplendere

 KIT PARA
 MANTER O RUIVO

Leave-in Uniq One 10 
benefícios, R$140; Spray 
de brilho Osis +, R$148

shampoo 
e máscara 
iluminadores 
Kérastase, R$271

shampoo e 
máscara force 
architecte 
Kérastase, 
R$271

BeM-esTAr
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Um sonho de
delineador
Dicas para acertar no traço e garantir 
um olhar chamativo e marcante

por Manu Feitosa
com raquel Petrone

pAssO A pAssO

muitas mulheres têm 
dificuldades em usar o 
delineador. aplicar bem 

o produto, muito utilizado por 
maquiadores no mundo todo, é, na 
verdade, resultado da soma entre 
o formato do olho e muita prática. 

Existem variados “desenhos” 
para serem feitos com delineador. 
Para aquelas que estão 
aprendendo, os mais indicados 
são os clássicos, como o estilo 
retrô, com seu traço mais para 
cima, e o “gatinho”, com o traço 
mais reto. ambos são femininos e 
atemporais. o que vai determinar 
qual deles é mais indicado é o 
formato do olho e, é claro, o gosto 
de cada uma. 

a maquiagem é bem 
simples, pois o foco 
dela é o olho delineado. 
Para começar, prepare 
a pele com primer, base 
(NUDE da DIOR), 
iluminador (Soft and 
gentle, mineralise, MAC) 
e blush.

ilumine os olhos na pálpebra 
móvel com uma sombra clara - 
pode ser perolada, prateada ou 
rosada.

Abaixo, a maquiadora Manu Feitosa dá dicas para 
uma produção simples com olhos bem marcados.PASSO A PASSO

pele

Olhos

Marque o côncavo 
levemente com 
sombra opaca cor 
rosa pele. Marque com 
delineador o “tracinho” 
de onde começa o 
desenho, é a dica 
principal!

a partir do 
tracinho, traga 
com o pincel o 
delineador para 
o início do olho, 
fazendo o desenho 
para fora e depois 
preencha.

outra dica é usar 
delineador em gel e 
pincel fininho, que 
facilitam a aplicação. 
O Mary Kay preto 
é uma ótima 
pedida.   

1 2 3

4 5 6
7

Estilo egípcio

Estilo gatinha

Estilo retrô
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Será que é possível emagrecer e se divertir 
ao mesmo tempo? a animada turma de 
Kangoo Jump da Central do Corpo prova 
que é possível graças ao que existe de mais 
moderno no rebound training.

À   primeira vista, parecem patins. Um olhar 
mais atento, no entanto, nos mostra que 
não há roda, mas sim uma espécie de mola 

impulsionando os participantes.  O Kangoo Jump 
e o seu poderoso sistema de amortecimento 
viraram os queridinhos das academias graças 
às vantagens para a saúde das articulações e 
coração, além da queima de calorias, que pode 
chegar a 900 kcal em uma hora de exercício.

Surgida na Suíça, a modalidade hoje ganhou 
o mundo e está presente em 18 países.  Não é 
de se estranhar. o sistema de amortecimento 
patenteado IPS – Impact Protection System 
absorve até 80% do impacto das atividades, 
tornando-se amigo das articulações, como 
joelhos, tornozelos, quadril e coluna.

UM

pULO
BOA FOrMA

pArA A

O Kangoo Jump possui 
um poderoso sistema de 

amortecimento. 

BeM-esTAr

Para quem quer começar o ano com o pé direito e com 
os exercícios em dia, a Central do Corpo traz novidades 
quentíssimas!

reMo inDoor
Mais uma novidade na ginástica, o remo indoor ou remo 
ergométrico é uma atividade que movimenta 85% dos 
músculos do corpo, promovendo uma alta queima 
de calorias, além de desenvolver força, flexibilidade e 
resistência. início das aulas: janeiro 2014.

assessoria De CorriDa outDoor
Projeto feito em parceria com a Manuela Personal, esse 
treino é indicado para pessoas que têm interesse no 
atletismo.  As aulas, que acontecerão na Avenida Beira Mar, 
visam preparar o aluno para corridas de 5 e 10km, Meia 
Maratona e Maratona. início das aulas: janeiro 2014.

Foi a vontade de encarar novos desafios que aproximou 
a estudante de psicologia Karla Rabelo do Kangoo Jump. “Eu 
adoro novidade e desafios e, de fato, o primeiro deles foi ficar 
equilibrada nesse ‘patins de mola’. se acostumar é fácil. na 
primeira aula já deu para perder o medo, e desde então eu sou 
apaixonada pelo kangoo”, conta.

Durante a aula, todas as possibilidades são exploradas. 
Movimentos em frente ao espelho e passeios por toda a 
extensão da sala dão um clima descontraído e dinâmico aos 
exercícios. Jogo de luz e músicas animadas ajudam a embalar as 
coreografias e os exercícios feitos pelo professor. O constante 
sorriso das participantes não deixa dúvidas, os exercícios são 
divertidíssimos.

“Além do gasto calórico, a brincadeira, a diversão e a 
interação entre os alunos fazem da aula de Kangoo Jump uma 
aula atrativa. Então não é só o gasto calórico, mas a diversão, 
a festa que a gente faz na aula, que faz dessa modalidade um 
sucesso aqui na academia”, aponta Gil. Karla concorda com o 
professor: “a aula tem essa mistura com dança que eu adoro! 
Saio da aula ensopada e com um sorrisão na cara, pois a energia 
da aula é contagiante!”, frisa a estudante.

A melhora no sistema cardiovascular, correção da postura e 
melhora no tônus muscular são alguns dos benefícios da prática 
do Kangoo Jump. O método também diminui medidas e elimina 
as indesejáveis celulites, já que os movimentos promovem uma 
drenagem linfática natural.

São poucas as contraindicações, e apenas três grupos estão 
impedidos de praticarem a atividade: mulheres em qualquer fase 
de gestação, pessoas com labirintite não medicada e pessoas com 
lesões articulares que não sejam liberadas pelo médico. “como 
em qualquer outra atividade, para começar a praticar Kangoo 

Jump você deve passar por uma avaliação física e ser liberado 
pelo seu médico”, relembra Gil Duarte.

Ideal para o projeto verão, o Kangoo Jump chegou para ficar, 
ganhando lugar nas academias e nos corações dos fitness de 
plantão. Karla aprova e recomenda. “É uma ótima opção para 
quem, assim como eu, enjoou de aeróbicos convencionais e gosta 
de aulas bem animadas!”, finaliza.

Complexo Central do Corpo Dunas Av. Engenheiro Luiz Vieira, 920 

(85) 2181.1715 Central do Corpo aldeota Av. Santos Dumont, 2456, Ed. 

Corporate Plaza (85) 3023.8338

VEM POR AÍ...

a animada turma 
de Kangoo Jump 

sob o comando do 
professor gil Duarte.
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atire a primeira pedra quem nunca exagerou durante as festas 
de fim de ano! mas nem tudo está perdido, para compensar os 
excessos, a nutricionista da NutriClinic Funcional, mirella Freire, 
preparou duas receitas detox para limpar as indesejáveis toxinas.

deTOX 
pÓs-FesTAs

 
INGREDIENTES
- 1 c. sopa de  azeite
- 2 c. sopa de gengibre ralado
- 1 xícara de abobrinha em cubos
- 1 xícara de salsão picado
- 1 xícara de chuchu picado
- temperos a gosto
- 5 c. de sopa de arroz integral 
(opcional)
- 1 c. de chá de sal marinho
- 4 tomates grandes ao forno
- abobrinha 
- pimenta-do-reino (de preferência 
moída no momento em que for 
utilizar)

MODO DE PREPARO
Coloque em uma panela o azeite, 
gengibre, abobrinha, salsão e chuchu. 
Leve ao fogo e refogue por 5 
minutos, mexendo de vez em quando. 
Junte outros temperos à gosto, 
arroz integral e sal à gosto. Tampe 
parcialmente e cozinhe, mexendo 
de vez em quando por cerca de 25 
minutos. Retire do fogo.

Os legumes alcalinizam o PH 
sanguíneo e são ótimas fontes 
de fibras, facilitando o trânsito 
intestinal. O azeite contém boas 
gorduras importantes para a saúde 
cardiovascular. o gengibre tem a ação 
anti-inflamatória e termogênica, e o 
salsão tem ação diurética.

INGREDIENTES
- suco de duas laranjas
- 1 maçã
- 1 folha de couve
- 1 colher de chá de salsinha
- 1 colher de café de folhas 
de hortelã picada
- 1 talo pequeno de aipo

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador.

 Sopa Diurética

 A couve, ingrediente básico 
das receitas detox, estimulam 
as enzimas da detoxificação 
hepática, ou seja, auxiliam na 
eliminação de toxinas pelo 
organismo. Já o aipo tem alto 
teor de fibras, o que contribui 
para regular o intestino, além 
de promover saciedade e 
ser boa fonte de potássio, 
vitamina c e ácido fólico. as 
hortaliças ajudam a equilibrar 
o índice glicêmico – quando for 
tomar um suco fora de casa, peça para 
acrescentá-las à mistura.

Fit Food por nutriClinic Funcional Av. Engenheiro Luiz Vieira, 

920, (85) 2181.1715, Complexo Central do Corpo Dunas

 Suco Verde

BeM-esTAr
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Comer de três em três horas é 
necessário, e todo mundo sabe 
disso. mas como manter uma 
alimentação saudável com uma 
agenda apertada? a Sellene 
megadiet, junto com a nutricionista 
Nicole Benevides, preparou uma 
lista de lanchinhos para comer 
sem culpa e em qualquer lugar!

 (nem desculpa)!

Lanchinhos 
para comer 
sem culpa

“Essa pasta é feita com biomassa de banana verde, que é 
um superalimento! a biomassa controla a taxa de açúcar 
no sangue, além de regular o intestino, fazendo com que 
ele funcione melhor. a biomassa também repõe e aumenta 
a imunidade. uma ótima pedida é usar a pasta para 
acompanhar torradinhas, como as feitas de tapioca, que 
também têm um baixo índice glicêmico”, indica Nicole.

“Eu acho o Snack uma 
ótima opção para 

lanchinho da tarde, 
porque ele é rico em 

carboidratos, uma 
ótima fonte de energia 

que ajuda a gente a 
aguentar o restante 
do dia de trabalho, 

além de ter a presença 
da quinoa, que é um 

grão rico em proteína, 
que induz à saciedade 

mais rápidamente. 
Além disso, esse 

lanchinho não contém 
glúten, nem lactose ou 

conservantes, o que 
é ótimo para a nossa 
saúde”, finaliza Nicole 

Benevides.

Snack de Cereais

Pasta de Nozes

sellene Megadiet Av. Rui Barbosa, 1253, Aldeota 

(85) 3133.1999, sellenemegadiet.com.br

BeM-esTAr

“o coco é rico em gorduras 
monoinsaturadas, o que 

melhora o perfil de pessoas 
que têm alteração de colesterol, 

além de aumentar o colesterol 
bom [HDL], prevenindo 

doenças cardiovasculares. além 
disso, dá bastante saciedade e 
é uma ótima fonte de energia 

antes do treino. Esse é um 
produto muito prático, já que 

o coco não é um alimento 
tão simples de consumir no 

dia a dia. E esse produto você 
pode ter sempre à mão, levar 

na bolsa, comer no carro”, 
esclarece nicole.

“Essas barras de Nuts [oleagionosas] são a 
menina dos olhos dos lanchinhos. Elas são 
um misto de Nuts com frutas secas, e o 

sabor adocicado mata a vontade do doce 
que geralmente dá na hora do lanche. os 
Nuts trazem vários benefícios à saúde. São 
ricos em Ômega 3, que previne doenças 

cardiovasculares, melhoram nossa memória 
e também o perfil de colesterol; além 

de serem um alimento que dá bastante 
saciedade. As frutas secas, como é o caso 

da ameixa e do damasco, favorecem o 
funcionamento do intestino”, aponta Nicole.

“Eu gosto muito desse mix porque ele traz frutas desidratadas, como o açaí, 
que é um superalimento, rico em antioxidantes, o que melhora a circulação 
sanguínea. Vale ressaltar que, apesar de calórico, o açaí é rico em gorduras 
do bem [aumenta o colesterol bom e diminui o ruim], além de ser um forte 
aliado contra a fadiga muscular, por isso ele é ótimo para ser consumido por 
praticantes de atividades físicas também”, sugere Nicole. 

Nicole Benevides é formada em Nutrição pela Universidade de Fortaleza, 
pós-graduada em Nutrição Clínica Estética pela IPGS e está concluindo sua 
segunda pós-graduação na área de Nutrição Clínica Funcional pelo Instituto 

Valéria Pascoal, de São Paulo. Atualmente, Nicole atende na NutriClinic 
Funcional, na área de clínica e estética funcional.  

Mix de Frutas Secas
Barras de Nuts

Coco Chips
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Bruna malha na Ecolife 
Academia, ao lado de sua casa. 

Bruna adora almoço em 
família e faz questão de 

comer todos os dias com 
as filhas, Maria Clara e 

Maria Gabriela, em casa. No 
cardápio, saladas, legumes e 

arroz integral acompanhados 
de frango, peixe ou carne. 

a empresária adora os 
benefícios da yoga, como 
força e flexibilidade.

Bruna Waleska é sócia da loja Rouge, 
onde passa as tarde cuidando das 

novas tendências que ela, juntamente 
com sua irmã e sócia, Melina, trazem 

para Fortaleza. A empresária ainda 
se divide entre alimentar o seu site: 
brunawaleska.com e seu instagram: 

@brunawaleska

Bruna confessa que adora sair para jantar com 
o maridão e que é nessa parte do dia em que 
luta para permanecer na dieta. Em casa, ela 
adora comer panqueca proteica e omeletes. 

Bruna levanta cedo e para começar 
muito bem o dia, seu café da manhã é 

um suco vermelho detox e uma fatia de 
torrada integral com um ovo. 

Mesmo na correria do trabalho, Bruna 
não descuida da alimentação e sempre 
leva consigo um lanchinho leve. sucos 

smoothie e frutas são os seus preferidos.

um dos lanchinhos antes do treino 
de que Bruna mais gosta é o mix 
de nuts, com castanhas, amêndoas 
e macadâmia, que dá energia e 
disposição para o treino.

24 
O dia de Bruna Waleska parece ter mais de 24 horas. A empresária 
se divide entre a faculdade de administração e a maternidade em 

tempo integral e, temos que admitir, ela faz isso com humor e 
graça invejáveis. Bruna abre sua agenda e nos mostra o caminho 
das pedras para uma vida mais saudável e com mais qualidade.

HORAS
com Bruna Waleska

6:30

7:30

13:00

14:00

16:00

16:30

17:00

20:00

24 HOrAs

Iniciar a prática de exercícios físicos exige muito mais do que 
dedicação. o foco no emagrecimento e na boa forma permeia 
o nosso dia a dia, mas começar a se exercitar exige, também, um 

foco diferenciado no acompanhamento nutricional. 

A Personal Diet, Elisa Lerch, alerta. “Alimentação adequada 
e a ingestão de líquidos deve ser o carro-chefe de um plano de 
alimentação saudável. a escolha dos alimentos também deve 
ser adequada, a fim de cumprir as necessidades de energia e 
nutrientes ao praticante físico”. a nutricionista também destaca que 
é importante ficar atento à ingestão de carboidratos antes, durante 
e depois do treino, pois são eles que irão dar energia e retardar a 
fadiga durante o exercício.

O horário do exercício influencia bastante na composição 
da dieta ideal. Dra. Elisa alerta que os melhores horários para a 
prática de exercícios físicos são no início do dia, pela manhã, ou 
no meio da tarde, quando nosso metabolismo está mais alerta. “É 
importante que você consuma alimentos que te deem energia, 
como é o caso da banana e do pão integral, por exemplo. Após 
o exercício físico é importante ingerir alguns alimentos que façam 
a recuperação muscular, como o caso dos BCAAs, proteínas que 
vão recuperar o músculo após atividade física intensa”, aponta a 
nutricionista.

Mas para quem tem uma vida corrida e só dispõe do horário 
da noite para se exercitar, Elisa aponta algumas saídas para manter 
o pique. “uma pessoa que tem uma rotina de treino durante a 
noite, uma opção de lanche pré-treino é uma tigela de açaí, com 
banana e granola. Para quem malha após o jantar, o ideal é uma 
refeição mais leve, como uma omelete ou uma sopa de legumes 
com quinua”, destaca Elisa.

ingreDientes
1 copo de 300 ml de leite de arroz 

1/2 abacate 
1 colher de semente de linhaça 
2 colheres de açúcar demerara 

1/2 colher de sobremesa de farinha 
de banana verde 

MoDo De PreParo 
Bater no liquidificador e beber.

E nada de alimentos gordurosos antes de malhar! “É importante 
ter uma alimentação mais leve antes do treino, a fim de evitar 
desconforto. uma boa ideia é consumir alimentos que forneçam 
carboidratos quebrados, como é o caso dos cereais integrais, que 
vão te dar energia ao longo do treino”, explica Dra. Elisa. 

E, por fim, não se esquecer da hidratação antes, durante e 
após o treino. Quem perde muito líquidos pelo suor ou que faz 
mais de uma hora de atividade o ideal é ingerir um repositor 
hidroeletrolítico. Uma ótima opção é a água de coco, que recupera 
os minerais perdidos durante o suor.

Consultório vital natura Av. Dom Luis, 1200, torre 1, 6º andar, sala 606, 

(85) 3067.4741, 8733.1076, Instagram: @elisalerch, vitalnatura.com.br

Vitamina funcional de
abacate com linhaça

Uma alimentação adequada é a chave 
para a melhora do desempenho 
esportivo. A nutricionista da Vital Natura, 
Elisa Lerch, dá algumas opções para 
quem quer se exercitar sem abrir mão 
de uma vida saudável. 

Treino
vida

saudável
para uma

BeM-esTAr
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Côncavas e extremamente finas, tais como as lentes de 
contato oftalmológicas, as películas ultrafinas de porcelana, 
ou simplesmente lentes de contato para os dentes, são 

as novas queridinhas das cadeiras odontológicas. O método, que 
tem durabilidade de até 20 anos, evita o desgaste do esmalte dos 
dentes, além de corrigir imperfeições no sorriso em poucas sessões. 

O Dr. Cláudio Frossard, dentista da Suprema Odontologia, 
responde algumas dúvidas sobre esse inovador tratamento estético. 

Quem nunca sonhou em ter um sorriso igual ao das estrelas de 
cinema e televisão?  Sucesso nos consultórios dos dentistas, as lentes 
de contato para os dentes garantem a realização desse sonho. 

Quais são as vantagens desse método?

a principal vantagem desta técnica é evitar o 
desgaste do esmalte dental, que poderia causar 
sensibilidade durante ou após o procedimento. 
outra grande vantagem é o resultado estético 
excelente e em poucas sessões. geralmente apenas 
3 sessões no dentista já são o suficiente para uma 
grande transformação no sorriso. 

Lente de contato
para os dentes?!

BeM-esTAr

Palavra de quem confia

Todas as profissões são 
de grande importância para 
a nossa vida, pois cada uma 
delas se responsabiliza por 
uma necessidade apresentada 
por nós. Porém, há aquelas 
que agem diretamente em 
nosso bem-estar, como por 
exemplo, a Odontologia. 
desde que encontrei a 
suprema odontologia não 
paro de sorrir! o que antes 
era motivo para prender 
o sorriso, por achá-lo feio,  
agora tudo é motivo para 
soltar aquele sorriso que eu 
adoro, pois agora sou dona 
de um sorriso lindo! Obrigada, 
Dra. Tathye Arruda, Dr. 
Roberto Rêgo e dr. cláudio 
Frossard, que são responsáveis 
pela transformação do meu 
sorriso e por minhas lentes 
de contato dentárias.

Joelia Teles

Gostaria de parabenizar 
a equipe da suprema 
odontologia por todo 
o carinho e a atenção 
dedicados a mim, desde 
o início do tratamento. 
Em especial, Dra. Tathye e 
Dr. Cláudio, que a partir 
do primeiro momento já 
me passaram segurança 
e tranquilidade para a 
realização de um sonho há 
muito desejado. a todos 
os profissionais, meus 
sinceros agradecimentos, 
pela organização, cuidado e 
presteza.

Lúcia carvalho

em que casos as lentes de contato para os 
dentes são indicadas?

as películas de porcelana são indicadas quando 
precisamos corrigir dentes mal posicionados ou 
espaços entre eles (conhecido como diastemas), 
dentes de tamanho pequeno ou conóides, 
pequenas fraturas e manchas nos dentes. são 
mais indicadas para dentes anteriores (caninos e 
incisivos), mas podem ser realizadas também nas 
faces externas de pré-molares.

as lentes de contato, assim como os 
dentes, podem ser manchadas por 
alimentos, como café e refrigerante?

As lentes se comportam de forma muito similar à 
do esmalte dental e têm grande estabilidade de cor, 
ou seja, não amarelam com o tempo. Nos casos 
de manchas por pigmentação, quando o paciente 
for realizar a remoção das manchas dos outros 
dentes, pode-se facilmente removê-las também das 
películas com polimentos em sua superfície.

É necessário algum cuidado antes de 
colocar as lentes de contato?

Primeiramente realizamos uma meticulosa limpeza 
da superfície dos dentes que receberão as lentes, 
removendo placa bacteriana e manchas extrínsecas.

É verdade que as lentes de contato para 
os dentes diminuem a sensibilidade?

É bastante comum pacientes apresentarem 
sensibilidade dental por desgaste na superfície 
dos dentes, principalmente nas regiões cervicais 
(na coroa dental próximo à gengiva) e nestes 
casos, como as lentes cobrem a superfície dental 
envolvendo estas áreas sensíveis, podemos ter 
excelentes resultados de diminuição ou até mesmo 
remissão da sensibilidade.

como deve ser a manutenção dessas 
lentes de contato?

No dia a dia, os cuidados são os mesmos que 
devemos ter com os dentes e incluem: escovação, 
uso de fio dental e bochechos. As lentes de contato 
dentais não exigem nenhum cuidado especial, além 
das revisões anuais preventivas.

existe alguma contra indicação?

as lentes de contato são contra indicadas aos 

pacientes que tem bruxismo (rangem os dentes à noite) 

e os que têm hábitos de roer unhas ou morder objetos 

como tampas de caneta.

suprema odontologia Av. Dom Luís, 1200, salas 

909-911, Pátio Dom Luís (85) 3055.4711, (85) 8895.2060, 

tathye@yahoo.com.br
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é preciso esforço para ter uma pele 
linda, mesmo depois de passar por uma 
cirurgia plástica. a Dra. georgia machado 
destaca tratamentos que ajudam a ter 
uma pele sempre jovem e bonita. 

Quem passa por um procedimento de cirurgia plástica 
deve ter em mente que os resultados não são 
milagrosos ou permanentes. a melhora da qualidade 

da pele é tão importante quanto a melhora estética. diversos 
procedimentos ambulatoriais ajudam a manter o viço e o brilho 
da cútis, como é o caso da aplicação de ácido hialurônico, toxina 
botulínica, laser e peelings. 

“As pessoas acham que fazendo a plástica, a pele vai ficar linda 
rapidamente, e não é assim que funciona. São coisas distintas, 
uma coisa é você puxar e reposicionar a musculatura, outra bem 
diferente é você tratar a qualidade da pele em si”, destaca a 
cirurgiã. 

Rugas, sulcos, manchas e cicatrizes de acne necessitam de 
cuidados que vão além da mesa de cirurgia, conforme explica 
dra. georgia. “a toxina botulínica é muito importante para 
paralisar a musculatura, para não fazer aquela ruga quando você 
está gesticulando, enquanto o laser é excelente para melhorar 
a qualidade da pele, estimulando a produção de colágeno. 
O preenchimento, por sua vez, é extremamente necessário 
em algumas áreas, como a dos olhos, na área dos sulcos 
nasogeniano”, explica Dra. Georgia.

É importante que o paciente que passou por uma cirurgia 
plástica de fase analise, juntamente com seu cirurgião, o que é 
necessário para uma real melhora e coloque em prática. dra. 
georgia dá um último conselho. “não deixe para tratar da sua 
pele quando a situação já for irreversível. É importante começar 
cedo a tratar essas machas e marcas, para que você não fique 
com aquela sensação de rosto esticado”, finaliza a cirurgiã. 

 espaço georgia Machado Rua Catão Mamede, 888, Aldeota

(85) 3261.8087, 9973.2570

jovem
para ser

BeM-esTAr

A clínica Georgia Machado é um espaço completo de saúde e beleza. O exclusivo espaço 
conta com estética facial e corporal, pré e pós operatório, spa, nutricionista, dermatologias, 
micropigmentação e emagrecimento.

INFRAESTRUTURA
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Reabilitação já!
ter dentes bonitos e alinhados é o sonho de muita 
gente. resgatar a beleza e a funcionalidade é uma 
das missões da Clínica Integrada Walter torquato.

BeM-esTAr

Um sorriso bonito é sinônimo de autoestima elevada. A 
vontade de voltar a sorrir sem restrições e, principalmente, 
sem nenhum constrangimento, leva cada vez mais 

pacientes às cadeiras dos dentistas para a chamada reabilitação 
oral. Esse planejamento multidisciplinar visa restabelecer a saúde 
dos dentes, assim como funções perdidas e a estética dentária.

Há mais de 32 anos o Dr. Walter Torquato vem devolvendo 
aos pacientes o prazer de sorrir. As Dras. Lara e Sara Torquato 
há alguns anos têm contribuído de forma indispensável na 
reabilitação de muitos pacientes, sempre seguindo os objetivos da 
Clínica, que são a satisfação e o conforto de cada cliente. 

a reabilitação oral é um processo que tem início com uma 
avaliação da saúde geral, seguida de uma avaliação da condição 
bucal. “Fazemos algumas fotos do sorriso e dos dentes do 
paciente, sentamos e conversamos com ele sobre a sua estética 
bucal, se há algo que ele gostaria de mudar. A partir daí fazemos 
um planejamento e, dependendo da condição bucal inicial, poderá 
ser uma reabilitação de curto ou longo prazo, podendo envolver 
várias especialidades e procedimentos, como restaurações, 
extração de dentes, tratamento periodontal, de canal, tratamento 
ortodôntico, implante, prótese, dentre outros”, explica o 
cirurgião-dentista Dr. Walter Torquato. 

independentemente do plano traçado para o tratamento e 
da idade do paciente, a reabilitação iniciará com procedimentos 
que visam prevenção de doenças bucais, instrução de higiene 
bucal e limpeza dos dentes, que são alguns temas abordados pela 
periodontista dra. sara Torquato. “destacamos a importância 
dessa etapa, pois será nessa fase que o paciente receberá toda 
a orientação para manutenção dos dentes e do tratamento que 
será iniciado, garantido assim a estética e a função”, aponta Sara 
Torquato.

O tratamento segue com restaurações, que visam deixar 
os dentes saudáveis e sem cáries. A partir desse ponto, as 
necessidades dos pacientes são individualizadas. “Acreditamos 
que quando o paciente está sempre sendo acompanhado por 

profissionais competentes, a saúde bucal e do corpo todo é 
beneficiada, sendo a estética uma consequência”, frisa Dra. Sara 
Torquato.

Muitos pacientes contam com a ajuda de um grande aliado 
das reabilitações orais, o aparelho ortodôntico. Nessa fase, a 
Dra. Lara Torquato faz a avaliação e instalação do aparelho no 
momento correto do tratamento, aproximando o paciente ainda 
mais de um ótimo resultado estético e funcional. 

outro grande aliado nas reabilitações bucais é o implante 
dentário. “Esses artefatos de titânico substituem a raiz do 
dente, devolvendo a função ao paciente. Quando for necessária 
a colocação de implante, será feita no início ou durante do 
tratamento, podendo ser de carga imediata, ou seja, já com o 
dente instalado, ou não”, explica o implantodontista e protesista 
Dr. Walter Torquato.

O comentadíssimo clareamento dentário também faz parte 
dos tratamentos de reabilitação. o procedimento é feito antes 
de estabelecer qualquer cor de restaurações ou próteses 
dentárias, uma vez que somente a estrutura do dente sem 
restaurações tem a capacidade de clarear.

os tipos e o tempo de tratamento variam de acordo com as 
necessidades do paciente, conforme aponta a Dra. Lara Torquato. 
“Vale ressaltar que existem diferentes tipos de tratamento, onde 
uma, várias ou todas as especialidades odontológicas podem ser 
necessárias para se chegar ao resultado desejado”, esclarece.

Além de contribuir para rejuvenescer as feições, um sorriso 
bonito está intimamente ligado à realização e ao sucesso pessoal. 
O cuidado da saúde bucal é, portanto, um importante passo para 
a vida saudável e feliz, afinal, como já dizia o escritor Sebastian 
Chamford, “o mais perdido de todos os dias é aquele em que 
não se riu”.

Clínica integrada Walter torquato unidade Meireles: Rua Oswaldo 

Cruz, 400, (85) 3242.6190. Unidade Fátima: Av. 13 de Maio, 1109, (85) 

3227.9585, clinicawaltertorquato.com.br, Instagram: @odontologiaintegrada

Quando escolhi 
fazer uma reabilitação 
oral escolhi a clínica 
Walter Torquato, pois, 
além de uma estrutura 
moderna, conta com 
profissionais maravilhosos 
e competentes e 
atendimento diferenciado 
e qualificado. Amei o 
resultado! um sorriso 
maravilhoso! 

Susana gilca

sempre que vamos ao 
consultório nos sentimos em 
casa. além de o atendimento 
ser excepcional, a qualidade 
dos tratamentos é única, como 
o tratamento de clareamento 
dental que fizemos, cuja 
durabilidade nos impressionou. 
E, é claro, os excelentes 

profissionais que nos atendem, como as Dras. Sara e Lara Torquato, 
o que faz total diferença. Nós as admiramos muito e recomendamos 
a clínica integrada. 

giulia e giuliana Viana do @blogcafecomleite2

Palavra de quem confia
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Geralmente associada a estresse ou 
distúrbios hormonais, a queda de 
pelos das sobrancelhas também pode 

ser causada por fungos e placas seborreicas 
que se prendem à pele. “A zona T é a zona 
que mais tem glândulas sebáceas e sudoríparas 
ativas, o que coopera para a obstrução dos 
poros. O uso de produtos de maquiagem, se 
não retirados completamente, também pode 
contribuir para a proliferação desses fungos 
e placas”, explica a tricologista e terapeuta 
capilar Sônia Mesquita.

Preocupadas em um resultado artificial, 
muitas mulheres que têm sobrancelhas 
ralas, ou as têm marcadas por indesejáveis 
cicatrizes, passam longe de técnicas tidas 
como permanentes. Porém, o que muitas 
delas nem desconfiam é que existe diferença 
entre maquiagens tidas como definitivas e 
permanentes. “a maquiagem permanente não 
é definitiva, já que ela permanece na pele por 
um espaço de tempo, sendo absorvida aos 
poucos, até desaparecer”, esclarece Sônia. 

Os produtos utilizados na técnica 
permanente conhecida como fio a fio têm 
ingredientes orgânicos, que não desbotam 
ou adquirem tons azulados ou esverdeados 
ao longo do tempo. “Para quem tem uma 
vida corrida, que não pode estar sempre 
indo ao salão, a maquiagem permanente é 
uma ótima opção”, opina Sônia. A aplicação 
da pigmentação é rápida, leva em torno de 
meia hora e tem uma duração de um ano. 
as cores são escolhidas de acordo com a 
cor da pele, dos pelos das sobrancelhas e 
dos cabelos da paciente. E o melhor, não tem 
contraindicações!

O segredo para uma
sobrancelha perfeita

Para alcançar a sobrancelha perfeita devemos 
dispor de muito tempo e paciência para passar 
horas no salão, certo? Errado! a maquiagem 
permanente poupa tempo, além de dar um ar 

natural à moldura dos olhos. 

BeM-esTAr

nos anos 20 e 30, ícones como 
Greta Garbo e Betty Daves 
representavam o padrão desejado 
de beleza. Suas sobrancelhas eram 
bem finas, raspadas e desenhadas 
para dar mais expressão ao 
cinema mudo. 

nos anos 40, a moda era 
sobrancelhas que iniciavam mais 
grossas e finalizavam bem mais 
finas, como as de Rita Hayworth e 
Katharine Hepburn.

nos anos 50, começa-se a usar 
a henna e o lápis de olho para 
preencher falhas e destacar 
mais o formato. o formato de 
acento circunflexo transmitia 
sensualidade, com linhas mais 
espessas e escuras.

nos anos 60, a onda do 
feminismo deu uma variada nos 
designers. algumas mulheres 
rasparam as sobrancelhas. Twiggy 
foi a pioneira! Ela raspou a 
sobrancelha e depois a desenhou 
bem fina em forma de arco, em 
uma releitura dos anos 30. 

a partir dos anos 70, 
principalmente nos 80, as 
sobrancelhas começaram a seguir 
seu curso natural. Quanto mais 
cheias e grossas melhor. ícones 
dessa época são Malu Madder e 
Brooke Shields!

Dos anos 80 até hoje, muita 
tecnologia surgiu, e o mercado 
de sobrancelhas virou um 
nicho à parte nesse mundo da 
beleza. Mas uma coisa é certa: 
sobrancelha muito fina tende a 
envelhecer, portanto, não afinem 
demais e tenham muito cuidado 
ao escolher um profissional para 
cuidar das suas!

o formato e o estilo das sobrancelhas sofreram 
grandes modificações ao longo das décadas. Essas 
mudanças simbolizam muito mais do que uma mera 
transformação física, pois representam, também, 
padrões de comportamento de toda uma geração.

A SOBRANCELHA 
NO TEMPO por Manu Feitosa

Para a esteticista Mariana Lopes, realizar sua primeira sessão 
de maquiagem permanente foi uma vitória na batalha contra o 
trauma. Mariana sofreu um acidente ainda na infância e ficou com 
a sobrancelha direita marcada por uma grande cicatriz. Desde 
então, a esteticista buscou métodos para disfarçar a imperfeição. 
“Antes eu fazia a sobrancelha com henna, mas não segurava por 
muito tempo. Eu acabava tendo que pintar minha sobrancelha 
com lápis sempre que ia sair. Agora não preciso mais, estou me 
sentindo linda!”, ressalta a feliz Mariana. 

“Quando você resgata a sobrancelha, você resgata também 
a felicidade e a juventude dessa mulher. No caso da Mariana, há 
75% se chances dos pelos da sobrancelha dela, mesmo com a 
cicatriz, voltarem a crescer desde a primeira sessão!”, destaca 
Sônia Mesquita.

E para manter essa nova versão dela mesma, Mariana terá 
apenas que ter alguns cuidados, tais como: evitar molhar a 
região nos oito primeiros dias, limpar o rosto com frequência 
e ter cuidado para não arrancar a casquinha que nasce depois 
do procedimento. agora com uma sobrancelha linda e a com 
a autoestima renovada, Mariana está radiante. “Hoje mesmo 
vou para a balada e, o melhor, sem me preocupar com a 
sobrancelha!”, garante.

sônia Mesquita Rua Barbosa de Freitas, 961, Aldeota, (85) 3262.4289. 

Rua Dardanelos, 146, Alto da Lapa, São Paulo, (11) 3037.7951

antes

depois

antes

depois

Sobrancelha 
de Henna

Maquiagem 
Permanente
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Odontologia a favor da 
saúde, da autoestima e 
do bem estar Saúde e beleza são a aposta de 

centros multidisciplinares como 
a Clínica de a a Z, onde as 
especialidades da Odontologia atuam 
de forma integrada, oferecendo 
eficiência, rapidez e mais comodidade 
para garantir um sorriso perfeito

BeM-esTAr

Desde Desde cedo, precisamos de orientações corretas 
que nos conduzam ao exercício da saúde bucal. Para 
oferecer ao paciente a segurança de um bom resultado, 

a Clínica de A a Z aposta na qualidade de seu corpo clínico, 
aliada à praticidade e à comodidade da Odontologia Integrada. 
Isso significa que a clínica é um centro multidisciplinar, no qual 
excelentes profissionais somam suas habilidades para garantir aos 
pacientes o resultado ideal para cada caso. 

“um centro integrado facilita a troca de informações com 
mais agilidade e nos permite ser ainda mais zelosos em cada 
detalhe do tratamento. O paciente não só percebe isso, como 
também se sente mais seguro e confiante”, aponta Annamaria 
Brasil, diretora da Clínica de A a Z. Ela ressalta que a integração 
também ajuda a cumprir o objetivo de estar presente em todas 
as fases da vida de um paciente, oferecendo um conhecimento 
mais aprofundado sobre cada caso e seu histórico. “Sem dúvida, 
são os resultados positivos que fazem nossos pacientes não 
apenas permanecerem conosco, mas também nos indicarem para 
seus amigos e familiares”, conclui.

Foi justamente essa confiança que levou Laura Pinto a ser 
cliente da clínica de a a Z. o trabalho da equipe conquistou a 
paciente, que estendeu os cuidados da clínica a toda a família. 
Inclusive, sua mãe, Marluce Pinto, comenta: “Eu acho que 
quem frequenta a clínica não quer sair. além da perfeição no 
tratamento, tem a comodidade, a higiene e o ambiente sociável! 
Hoje, tanto eu quanto minha filha Laura e minha neta Marcela, 
de apenas 1 ano e 7 meses, nos sentimos muito bem atendidas e 
com excelentes resultados”, disse Marluce. 

Além de contar com um centro integrado, o atendimento 
da Clínica de A a Z é individualizado. A sua estrutura conta com 
técnicas avançadas e de acordo com as normas de biossegurança. 
Tudo isso visando à qualidade e à rapidez no tempo de 
tratamento, além de viabilidade econômica. 

esPeCialiDaDes

Odontopediatria, Ortodontia, Dentística, Prótese e 
implantodontia. Todas as especialidades estão reunidas na clínica 
de A a Z. O paciente consegue fazer seu tratamento sem 
deslocamentos desnecessários nem esperas prolongadas, além 
de contar com um custo negociado de forma conjunta, o que o 
torna mais acessível. Todo o planejamento do tratamento é feito 
após a avaliação inicial. A partir dele, os cuidados e a troca de 
informações entre os profissionais da Clínica de A a Z passam a 
ser fundamentais para a agilidade e o resultado mensurado para 
cada paciente.

“Ao trabalhar a estética de um sorriso, o dentista precisa ir 
além e garantir que a beleza seja o resultado de um conjunto 
de fatores. A análise de relação entre dentes, arcada dentária, 
ossos da face, mordida, articulações e bem-estar é ampla e 
requer um trabalho cuidadoso, pois um erro pode causar 
danos e inconveniências múltiplas. Por isso, montamos uma 
equipe formada por dentistas reconhecidos como excelentes 
profissionais e atuamos de forma conjunta com nomes que são 
referências nacionais, alcançando não apenas o Ceará, mas casos 
em todo o Brasil”, explica Aminthas Brasil, diretor da clínica.

Clínica de a a Z Rua Coronel Jucá, 690, Aldeota, (85) 3267.0222

clinicaaz.com.br

na página ao lado, Dra. anna 
Maria Brasil e Dr. aminthas 

Brasil com família Pinto. ao lado, 
Laura, Marcela e Marluce Pinto. 
abaixo, a pequena Marcela e sua 

dentista Dra. gina gonçalves
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Camila Coutinho, idealizadora do blog Garotas 
Estúpidas, na web desde 2006, decidiu criar o 
espaço para ela e as amigas discutirem sobre as 

celebridades. Ligada na parte comercial do blog, Camila 
transformou o GE em uma empresa de sucesso e hoje 
conta com uma equipe afinada. 

os números não escondem o estrondoso sucesso: 
hoje o blog conta com oito milhões de pageviews/mês, 
mais de 30 anunciantes rotativos mensais, cerca de 491 
mil seguidores no instagram e mais de 400 mil fãs no 
Facebook.

CAMILA
COUTINHO

por Juliana Teófilo
fotos nicolas gondim

Edição de Moda: Levi Arruda
Beauty: Alex Pinheiro

Produção de Moda: Giulia Costa Lima
Produção Executiva: Matheus Feitosa
Assistente de Produção: Zé Medeiros  

Assistente de Fotografia: Moisés Gallavotti
Tratamento de Imagem: Antônio Muniz e Anderson de Deus

Agradecimentos: Tetu Arquitetura
Coordenação Geral: Vinícius Machado

macaquinho Cosmic, 
colar Estela Geromini 
na Bayusha
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O garotas estúpidas completou 7 anos 
de existência em 2013 e foi considerado 
o 5º blog mais influente do mundo 
pelo conceituado portal de tendências 
Signature9. como surgiu a ideia de criar 
o blog? 
comecei o blog há sete anos pela vontade de 
falar sobre celebridades, porque eu sempre 
gostei de cultura pop e de celebridades gringas. 
Então eu tive a ideia de criar um espaço para eu 
e mais três amigas postarmos sobre o assunto 
e comentar. Nós três atualizamos o blog por 
uns dois meses, daí as meninas cansaram da 
brincadeira, e eu continuei. O nome veio de 
uma música que a Pink tinha lançado na época 
ironizando essas meninas, chamada “Stupid Girls”. 
Eu até coloquei o nome em inglês, mas mudei na 
mesma hora para o português, porque achei mais 
escrachado. hoje acho que virou um símbolo 
para um lugar onde as meninas podem falar o 
que quiserem sem serem incomodadas, sem 
ninguém para dizer que aquilo é fútil. 

Hoje você é uma super business woman 
e tira de letra trabalhar com essa parte 
comercial do blog. Mas como foi no 
começo? Você recebeu alguma ajuda 
nos primeiros contratos, nas primeiras 
reuniões? 
Depois de um ano e meio de blog, comprei 
o domínio, fiz um layout, e foi então que 
começaram aparecer alguns anunciantes. o 
problema é que ninguém sabia direito como 
funcionava essa parte comercial do blog, como 
se cobrava. Foi aí que eu procurei um amigo que 
tem uma agência de publicidade lá em Recife e 
pedi algumas dicas sobre como comercializar. 
Ele me explicou algumas coisas sobre internet, 
questão de banner, custo por mil, tudo isso, e 
a partir dessa conversa eu criei uma tabela de 
preços. No começo, eu fazia tudo, emitia nota, 
fazia cobranças e atualizava o blog. Hoje tenho 
duas pessoas que cuidam da parte financeira, e 
duas que cuidam do comercial. Eu me interesso 
muito pela parte mais criativa do comercial, 
dos projetos especiais, de criar produtos para o 
blog que não prejudiquem o conteúdo, mas que 
tornem o business saudável. 

O ge hoje é uma empresa bem 
estruturada. Quantas pessoas estão 
envolvidas nesse projeto?
Eu tenho uma colaboradora de conteúdo, e nós 
fazemos uma reunião de pauta por mês, pelo 
skype, uma gerente financeira, um financeiro, uma 
comercial própria e uma comercial em São Paulo, 
além de uma assessoria de imprensa. não tenho 
um escritório fixo, mas enquanto nós tivermos 
FaceTime e um laptop, estamos bem. 

como é o seu dia a dia de trabalho?
Eu trabalho muito, vivo com tendinite porque 
passo o dia no iPhone falando com todo mundo. 
Mas eu adoro! Nem sei dizer quantas horas por 
dia eu passo trabalhando, porque é um trabalho 
que se mistura com um hobby. Quando estou no 
Instagram, por exemplo, estou me divertindo, mas 
também estou procurando pautas. 

nós sabemos que você é uma pessoa bem 
eclética quando se trata de roupa. como 
seleciona as marcas com que trabalha no 
blog? 
desde o começo do blog eu sempre fui muito 
animada com essa coisa do high-low, porque acho 
que a internet democratizou a informação de 
uma maneira que a pessoa não precisa de rios 
de dinheiro para estar na moda. não me vejo 
abandonando esse estilo, porque é assim que eu 
sou. Gosto de comprar bem, de garimpar e eu 
gosto de dividir essas dicas. 

“Nem sei dizer 
quantas horas 

por dia eu passo 
trabalhando, porque 

é um trabalho que 
se mistura com um 

hobby”

vestido Reinaldo 
Lourenço na Garage, 

sandália Luiza 
Barcelos na Meia Sola  

Maison, pulseiras 
Doratto
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a criação de um sindicato de blogueiras gerou 
polêmica na internet, dividindo opiniões. O que 
você pensa sobre o assunto?
Se existe um mercado, e muito dinheiro sendo movimentado 
nesse mercado, muitos profissionais trabalhando, por que não 
regulamentar? Por que não definir algumas regras? 

Muitos estilistas conceituados têm firmado 
parcerias com marcas de fast fashion. Você 
acredita que essas sociedades têm mudado a 
relação das pessoas com a moda?
isso é resultado desse constante movimento de informações 
na internet. Afinal, do que adianta deixar toda essa informação 
à disposição, se a massa que está lendo não pode consumir? 
Eu acho natural que isso aconteça no processo da moda.

De que forma os blogs vêm influenciando o 
jornalismo de moda?
É uma via de mão dupla. os blogs estão aprendendo muito 
com os veículos tradicionais, nas questões de como verificar 
bem as fontes, de passar a informação de uma maneira 
legal e de se forçar a ter uma linguagem própria. Por outro 
lado, as revistas de moda, por exemplo, estão cada vez mais 
mostrando os personagens de dentro da redação, tipo a 
editora, a repórter, a redatora, com esse ar informal que é tão 
típico da internet. 

Primeiro foram os blogs de moda a fazerem sucesso, 
depois os blogs fitness. Qual a próxima tendência?
Eu vejo o Youtube muito forte, mas não mais como um canal só 
de conteúdo amador, e sim como um canal sólido, de conteúdo 
profissional.

O seu estilo pessoal de se vestir está mais maduro. 
Como você definiria o seu modo de vestir atual?
Eu diria pop. Adoro tendência! Costumo dizer que sou uma 
fashion victim do bem. Amo ver o que tem de novo, óbvio que 
adaptando ao meu estilo, mas eu adoro ver novidade, gosto de 
usar o que está em alta!

Todas as atenções estarão voltadas para o Brasil em 
2014. Você enxerga nisso a possibilidade de ganhar 
ainda mais visibilidade internacional? 
Eu estou nervosa com isso, sabia? É a primeira Copa com 
Instagram! Eu confesso que não tinha pensado por esse lado 
da visibilidade, mas com certeza tudo será potencializado pelo 
evento. Este já é um ponto da minha lista do que será trabalhado 
em 2014. 

Quais são os seus planos para 2014?
Estou bem focada no canal do GE no Youtube, em trabalhar 
a imagem da camila coutinho em paralelo com o garotas 
Estúpidas e a ampliação das linhas de produto do blog.

“A internet 
democratizou a 

informação de uma 
maneira que hoje a 

pessoa não precisa de 
rios de dinheiro para 

estar na moda”

vestido Lápis Lazuli, 
sandália Anamac, 

brinco de prata com 
ródio negro, opala e 

zircônias LaVie Joias, 
pulseiras Doratto



MODa

Você cursou a faculdade de 
Moda. O que a motivou a 
escolher o curso?
Eu tenho duas artistas plásticas na família: 
minha mãe e minha avó por parte de 
pai, que já faleceu. Então, fui um pouco 
influenciada por elas, além de gostar 
dessa parte de criação, claro. 

na sua visão, qual o peso do 
street style na moda?
É muito importante! um não vive sem 
o outro. Antigamente, a passarela ditava 
o que a gente ia usar, mas hoje a rua 
também inspira muito a moda. acho que 
é uma troca.

Qual o maior ícone de estilo da 
atualidade?
Vejo muito a Miroslava duma nessas 
listas. Quando se fala em estilo, o nome 
dela está sempre presente. 

“Costumo dizer que 
sou uma fashion 
victim do bem”

vestido Rosá, brinco de 
prata banhada a ouro 

e citrino LaVie Joias, 
braceletes Joyería

vestido Cholet, 
pulseiras Doratto



BeM-eSTar

Você costuma cuidar da 
alimentação? Pode-se dizer que a 
camila leva uma vida saudável?
Eu não faço regime. A única coisa que 
eu costumo fazer é comprar aquelas 
dietas que vendem pratos para a semana 
inteira. E como eu viajo muito, não tenho 
uma pessoa fixa na minha casa, e esses 
pratos me ajudam a manter a alimentação 
correta quando eu estou em Recife.

Você se sente pressionada para 
estar sempre em forma?
Eu não sou neurótica, nem um pouco. Eu 
tenho um metabolismo e uma genética 
muito bons, então vou cuidando do que 
tenho. Mas não sinto muito essa pressão, 
não. Eu sei que sou magra, mas que 
tenho quadril. Tenho corpo de brasileira, 
e eu acho isso bom.

Quais produtos de beleza você 
não vive sem?
Meu babyliss. Aí tem os produtos que eu 
amo: o spray da Loreal (o Infinium), porque 
deixa o cacho bem natural; uma base da 
Revlon, que é uma base mousse; aquela paleta 
da Naked e todos os rímeis da Maybelline. Para 
a pele, eu uso o Skinceuticals.

Você tem algum segredinho de beleza 
para contar para a gente?
É bem clichê, mas eu sempre tiro a maquiagem 
antes de dormir e em voos longos, porque é uma 
noite que você está dormindo no avião. depois de 
pousar, eu coloco só um blush, e pronto. 

vestido Cosmic, 
brincos Lápis Lazuli, 
anel e pulseiras 
Doratto

vestido Glória 
Coelho na Garage, 
sandália Anamac, 
pulseiras Doratto



macaquinho Cosmic, 
sandália Anamac, 
clutch AP Acessórios, 
colar Estela Geromini 
na Bayusha

vestido Jolie, brinco 
Camila Klein na 

Bayusha, pulseiras 
Joyería e Bayusha



SERTÃO
DESBRAVADO

o ceNÁrio Árido revelA-se A moldurA PerfeitA PArA APreseNtAr NossAs 
riquezAs NAturAis e o ArtesANAto, tão tíPicos de NossAs terrAs.

 fotos PatrÍCIa PaES ediÇão de modA e criAÇão lEVI arruDa 



vestido Joiola, top Parente, 
hot pants de renda Jogê

top cropped Dihê, peplum 
Giory, saia Tressam



cropped Miss Lolla, saia 
curta Joiola, saia longa 

Joiola, gladiadora Esdra 
na Meia Sola Maison

blazer Giory, blusa Jolie, 
vestido longo Miss Lolla



vestido Rosá, 
gladiadora Esdra na 

Meia Sola Maison

vestido curto Jolie 
usado sobre vestido 

longo Tressam



vestido Miss Lolla, 
blusa Jolie

vestido Caxingó’s, 
saia longa Dihê, 

gladiadora Esdra na 
Meia Sola Maison



camisa Lápis 
Lazuli, saia Rosá



saia longa Dihê, 
blusa Miss Lolla

top cropped Rosá, 
short Giory

Produção de Moda: Giulia Costa Lima
Beauty: Maciria Rodrigues

Modelo: Lis Tiegs (FORD MODELS)
Assistente de Fotografia: Carlos Quixadá

Assistente de Produção: Zé Medeiros
Tratamento de Imagem: Nathan Paes



blazer Miss Lolla
blusa Cosmic

short Jolie
sandália Sonho dos Pés

CORES
CONCRETAS

em meio Ao cAos em que vivemos, é Possível eNcoNtrAr cores que            
Nos PrePArAm e iNsPirAm um futuro Promissor

 fotos NICOlaS gONDIm ediÇão de modA e criAÇão lEVI arruDa 



blazer Miss Lolla
blusa Cosmic

short Jolie
sandália Sonho dos Pés

blazer Miss Lolla, 
blusa Cosmic, 
short Jolie

blusa Alix Pinho na 
Tressam, hot pants Meio 
Tom, sapato Capodarte



blazer Jolie, 
top de biquíni 
Meio Tom, saia 
Cholet, cinto 
Sonho do Pés



blazer VR na Lateral, 
blusa Cosmic, short 

Cronic, cinto Santa Lolla, 
sandália Sonho dos Pés



blazer Toli, blusa 
Tressam, saia 

Cronic, scarpin 
Santa Lolla

blazer Miss Lolla
blusa Lelia Costa
cinto Santa Lolla
saia Joiola



blazer Jolie, blusa 
Someday, cinto 
Sonho dos Pés



vestido usado de costas 
Cholet, maiô Meio Tom, 
cinto Sonho dos Pés, 
sandália Schutz na 
Meia Sola Maison

vestido usado de 
costas Caxingó’s, 
top de biquíni 
Meio Tom, cinto 
Santa Lolla



Produção de Moda: Giulia Costa Lima
Beauty: Maciria Rodrigues

Modelo: Lis Tiegs (FORD MODELS)
Produção Executiva: Matheus Feitosa e Lindomar Rodrigues

Assistente de Fotografia: Glauco Leandro
Tratamento de Imagem: Moisés Gallavotti e Anderson de Deus

Agradecimentos: Construtora Galvão e SECOPA

vestido usado de 
costas Caxingós, 

top de biquíni Meio 
Tom, cinto Santa 

Lolla, sandália 
Sonho dos Pés



blazer Aramis na Westfall, 
camisa Aramis na Westfall, 
calça Tommy Hilfiger na 
Westfall, cinto Stalker, tênis 
Maresia, relógio Mido na 
Casa dos Relojoeiros

ACERVO
IMPESSOAL

Pelos corredores, eNtre tANtAs histÓriAs, eNcoNtrAmos Nosso 
PersoNAgem em BuscA de mistérios A desveNdAr.
 fotos NICOlaS gONDIm ediÇão de modA e criAÇão lEVI arruDa 



blazer Aramis 
na Lateral, 
camisa Aramis 
na Westfall, calça 
Maresia, cinto 
Hugo Boss na 
Westfall, sapato 
Westfall, relógio 
Mido da Casa 
dos Relojoeiros

blazer Aramis na 
Westfall, camisa 

Aramis na Westfall, 
calça Tommy 

Hilfiger na Westfall, 
cinto Stalker, tênis 

Maresia, relógio 
Mido na Casa dos 

Relojoeiros



blazer Aramis na 
Westfall, camisa 

Stalker, calça 
Maresia, cinto 
Athos, Sapato 

Carmen Steffens, 
óculos Burberry 
na Tallis Jóias, 

relógio Guess 
na Casa dos 

Relojoeiros



blazer VR na Lateral, 
camisa VR na Lateral, 
calça Skyler, cinto VR 

na Lateral, relógio 
Guess na Casa dos 
Relojoeiros, óculos 
Burberry na Tallis 

Jóias, sapato VR na 
Lateral



blazer Aramis na 
Westfall, camisa 
Maresia, calça Athos, 
cinto Hugo Boss 
na Westfall, sapato 
Carmen Steffens, 
relógio Mido na Casa 
dos Relojoeiros, óculos 
Burberry na Tallis 
Jóias, pasta Mont 
Blanc na Tallis Jóias
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O DIREITO PODE SER

FASHION?
Conheça um pouco sobre 
o ramo de Fashion law

atire a primeira pedra quem nunca exagerou durante as festas 
de fim de ano! mas nem tudo está perdido, para compensar os 
excessos a nutricionista da Nutri Clinic, mirella Freire, preparou 
três receitas detox para limpar todas as indesejáveis toxinas.

pÓs-FesTAs20
DO QuE Há DE maIS BaCaNa 
NO DESIgN, CINEma, mÚSICa, 

IluStraçãO E COmPOrtamENtO. 
CONFIra NO QuE ValE a PENa 

FICar DE OlHO Em 2014. 

DICAS

Cultura

eDição De ConteúDo GABRIEL BAQUIT E JULIANA TEÓFILO teXto JULIANA TEÓFILO

muitos profissionais do Direito que são 
apaixonados pelo universo da moda 
se questionam se não há uma forma 

de conciliar as duas profissões. A resposta é: 
sim, há! Na verdade, há várias formas, mas a 
que está tomando mais corpo e ganhando mais 
notoriedade nos últimos tempos é o ramo do 
Direito chamado Fashion Law, ou Direito da Moda, 
atraindo não apenas advogados, mas também 
profissionais de Moda.

A área de Fashion Law veio para mostrar que 
o Direito não é estático. Ao contrário. É dinâmico, 
pois precisa dar uma resposta à sociedade acerca 
das questões que se colocam diante de nós. E com 
o mercado de moda crescente no Brasil (somos 
destaques na indústria têxtil mundial) e a chegada 
em bloco das grandes grifes de luxo, a necessidade 
de profissionais atuando nessa área tornou-se 
premente.

O ‘Fashion Law’ vai cuidar de tudo o que 
envolve a indústria da moda, desde a proteção 
da criação do estilista (área da propriedade 
intelectual), passando pelas questões de 
importação de produtos, dos impostos envolvidos 
(Direito Tributário), da mão de obra (Direito 
do Trabalho), da elaboração de contratos de 
sociedade ou de franquia, chegando até o Direito 
de Imagem das modelos, dentre tantos outros.

De toda forma, a atuação mais conhecida dos 
‘fashion lawers’ hoje é no combate à pirataria 
de produtos (a empresa Dudalina gasta R$ 1.2 
milhão por ano no combate à falsificação de suas 
peças) e na proteção da criação de estampas, 
marcas e modelos (como exemplo, a célebre ação 
envolvendo a Christian Louboutin e a Yves Saint 
Laurent, onde a primeira marca acusa a segunda de 
copiar o solado vermelho, sua assinatura, registrada 
como marca no Escritório de Patentes americano). 

Também vem ganhando relevante destaque 
a análise de produtos chamados ‘inspired’, pois é 
preciso que o profissional avalie onde termina a 
inspiração, e onde começa a cópia.

A Universidade de Fordham Law, em Nova 
York, foi a primeira instituição de ensino a oferecer 
o curso de Fashion Law. Lá foi criado o ‘Fashion 
Law Institute’ (Instituto de Direito de Moda), que 
se dedica à lei e ao negócio da moda, sendo, hoje, 
a grande referência sobre o tema. Quem quiser 
mais informações, é só visitar o site deles: www.
fashionlawinstitute.com

por Mabel Portela

OpINIÃO
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PRAIA DO FUTURO
Dirigido pelo cineasta cearense, Karim aïnouz, o filme 
“Praia do Futuro” quebra a sequência de produções de 
Karim que focam no universo feminino, como “O céu de 
Suely” e a última produção do diretor, “abismo Prateado”. 

No quinto longa-metragem do cineasta, Donato 
(Wagner Moura), é salva-vidas na Praia do 
Futuro, motivo de grande admiração do seu 

irmão mais novo, Ayrton (Jesuíta Barbosa). Um dia, 
donato desaparece após salvar o turista alemão 
Konrad (Clemens Schick) de um afogamento. Ayrton 
começa, então, uma busca incessante pelo irmão. 

Produzido pela Coração da Selva, o filme liga duas 
cidades simbólicas para Karim, Fortaleza, onde nasceu, 
e Berlim, onde estudou em 2004 e atualmente reside. 
a película conta com cenas rodadas em diversos 
locais da Alemanha, durante o inverno, incluindo a 
região de Humburgo e, é claro, Berlim. 

depois de um longo período de produção – 
foram quatro anos trabalhando no roteiro, dois anos 
para escolher o elenco e um ano para ensaiar e gravar 
– o longa marca a estreia de Karim em produções 
internacionais, em uma coprodução brasileiro-alemã. 
“Praia do Futuro”, que teve um orçamento de R$6,3 
milhões, chega aos cinemas brasileiros em 1º de maio 
do próximo ano, com distribuição da California Filmes.

o ator 
pernambucano 
Jesuíta Barbosa 
(21) está vivendo 

um momento de ouro em sua 
recém-iniciada carreira de ator. 
Premiado como melhor ator 
no Festival do Rio 2013, Jesuíta 
marca presença em obras de 
grandes cineastas, como “Praia 
do Futuro”, de Karim Aïnouz, 
“Tatuagem”, de Hilton Lacerda, 
“Serra Pelada”, de Heitor 
Dhalia, e “Jonas e a Baleia”, de 
Lô Politi. Jesuíta nasceu em 
Salgueiro (PE), onde morou 
até os oito anos, quando  se 
mudou com a família para 
Fortaleza. Depois de descobri-
se ator, ainda no ensino médio, 
Jesuíta entrou na faculdade de 
teatro, mas teve que trancar 
depois de três anos devido à 
“avalanche” de filmes.
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O Uma obra de Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo, o 

documentário se passar em 2008, quando a prefeitura de São Paulo 

colocava em prática a política de ‘limpeza urbana’, apagando as ruas da 

cidade obras feitas por artistas paulistanos. além de mostrar a cena do 

grafite paulistano, o documentário aponta o preconceito cultural e a 

falta de planejamento urbano de São Paulo. A narrativa conta com a 

participação de artistas como OsGêmeos e Nunca, além de contar com 

uma trilha sonora de criolo e daniel ganjaman.

3CIDADE CINZA

“Azul É a Cor Mais Quente” estreou este mês nos cinemas brasileiros 

e tem causado burburinho entre críticos e público. o longa narra a 

história de amor entre a jovem estudante Adèle e a artista plástica Emma. 

Baseado em um HQ de mesmo nome, criado por Julie Maroh, a película 

é uma tragédia que explora temas como classes sociais e a homofobia. 

O filme foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes, pela primeira vez na 

história, já que o prêmio era, até então, reservado apenas a diretores.

Maleficent (Malévola) é uma versão do clássico conto “A bela 

adormecida”, contada do ponto de vista da vilã, interpretada por 

Angelina Jolie.  No primeiro trailer divulgado do longa, Jolie aparece com 

assustadores olhos verdes e chifres pontiagudos, o que prometem um 

thriller arrebatador. A filha de Jolie e Brad Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, faz sua 

estreia nos cinemas no papel da princesa aurora na infância. o longa 

conta, ainda, com a participação de Elle Fanning, como a jovem Aurora 

e Brenton Thwaites como príncipe encantado. As filmagens de Malévola 

estão em curso e a estreia está prevista para 14 de março de 2014.

2MALÉVOLA

4AZUL É A COR
  MAIS QUENTE
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Reconhecido no teatro, na TV e no cinema, 

Adam Driver é o nome da vez. O ator de 28 anos 

vem colecionando elogios do público e da crítica 

com sua atuação na série girls. driver tem um papel 

surpreendente na série, interpretando Adam, um 

caso da polêmica personagem de Lena dunham. 

O personagem de Drive, no entanto, ganhou peso 

e importância ao longo do show, fazendo com que 

Adam ganhasse a simpatia do publico. Vamos ficar 

de olho em drive nesta nova temporada de girls 

que estreia nos EUA e no Brasil no dia 12 de janeiro, 

pela hBo.

A animação “Burka Avenger” ou Vingadora de Burca, traz 

as aventuras de uma professora paquistanesa que usa seus 

poderes na luta contra bandidos que tentam fechar a escola de 

meninas na qual ela trabalha. A série traz é uma crítica mordaz 

e irreverente aos militantes do Talibã que impedem milhares 

de meninas de irem à escola no noroeste do país. O projeto, 

idealizado pelo cantor pop paquistanês Aaaron Haroon Rashid, 

despertou interesse em uma distribuidora europeia que deseja 

traduzir o desenho para 18 idiomas, incluindo inglês e francês, e 

exibir em 60 países. 

Como lidar com o contrário do luto? Essa é a 

pergunta que a série francesa “Les Revenants” traz 

para o espectador. No seriado, em uma cidadezinha 

no interior da França, pessoas que morreram há alguns 

anos simplesmente reaparecem, voltando para as vidas 

das pessoas exatamente como se foram: roupas, idade, 

temperamento. Os mortos-vivos não fazem ideia de 

que já morreram. apesar de soar como uma série 

de terror, Les Revenants tende muito mais ao drama, 

acompanhando o impacto da volta desses ressuscitados 

às suas famílias. A intrigante e assombrosa série é uma 

adaptação de um longa francês de mesmo nome, 

lançado em 2004. 

5ADAM DRIVER

6LES REVENANTS

7VINGADORA
  DE BURCA
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Desmistificar com uma boa dose de bom humor e, é claro, um pouco de loucura, 

situações comuns na vida de qualquer garota, esse é o objetivo do divertidíssimo “Como 

ter uma vida normal sendo louca”. O livro, escrito pela apresentadora Jana Rosa e a 

roteirista Camila Fremder, tem cara de manual e é dividido em 5 partes: Respeito, sucesso 

e superação; Amor e relacionamentos; Saúde e bem-estar ; Vida profissional e finanças e 

Influenciando pessoas. Nele, as autoras opinam e dão sugestões e alternativas para as saias 

justas do dia a dia. Os títulos de cada texto são um espetáculo à parte, e não há como não 

dar uma boa risada. Entre eles: 15 maneiras de ter fama de cool, dez maneiras de terminar 

com a melhor amiga e como terminar conversas chatas de “a” a “z”. O prefácio é da 

jornalista e consultora de moda Gloria Kalil.

A estilista britânica e ativista política e ambiental, Vivienne Westwood, terá 

sua vida contada em uma autobiografia escrita em parceria com o escritor e 

amigo Ian Kelly. Além de recordações e histórias da vida da rainha do punk, 

a biografia contará com depoimento de amigos de Vivienne, como Naomi 

Campbell, Pamela Anderson, Jerry Hall e Príncipe Charles. Seu parceiro de 

trabalho e marido, Andreas Kronthaler, também contribuirá para a obra. Uma 

das mulheres mais influentes do nosso tempo, Vivienne nasceu em Derbyshire, 

uma cidade rural, de onde se mudou para Londres aos 17 anos, onde se causou 

e teve seu primeiro filho. Pouco tempo depois conheceu Malcolm McLaren, 

com quem abriu uma loja de roupas. Nesse período, McLaren tornou-se 

empresário da banda de punk rock Sex Pistols, que passou a vestir as criações 

de Vivienne e Malcolm. A banda foi precursora do movimento punk na 

Inglaterra, tornando as criações da dupla conhecidas no mundo inteiro. 

8BIOGRAFIA DE
  VIVIENNE WESTWOOD

9COMO TER UMA VIDA 
  NORMAL SENDO LOUCA

LIVrOs
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Formada em 2009, a banda cearense sai à procura de lei 
e reconhecimento por todo o Brasil. Tida como a “renovação 
do rock nacional”, este ano a banda lançou seu segundo disco, 
o primeiro por uma grande gravadora, a Universal Music, e foi 
convidada para tocar no festival Lollapalooza de 2014. O ano 
dos SaPdL [você também pode chamá-los assim] guarda ainda 
mais algumas conquistas, como uma indicação para o VMB 
(Video Music Brasil), na categoria aposta, e uma apresentação 
no Prêmio Multishow, ao lado da banda Capital Inicial. Com 
influências dos anos 80 e 90, além do rock moderno, não vai 
ser difícil ouvir falar desses caras.

Mesclando influências glam rock, pop e tropicalistas, Johnny Hooker, 

alter ego do cantor pernambucano, John Donovan, ganhou novamente 

destaque com sua participação no longa Tatuagem, de Hilton Lacerda. No 

filme, Hooker aparece em uma performance densa da canção “Volta”, em 

um momento crucial da película, quando os protagonistas se encontram. 

Conhecido pelo seu alto teor performático e discurso subversivo, é 

comum assistir a trocas de figurinos e até mulheres nuas no palco de 

seus shows.  O misto de David Bowie e Ney Matogrosso trazido pelo 

artista, reforçados pelo seu sotaque nordestino, garantem a curiosidade e 

a simpatia do público.

Criado e desenvolvido pela produtora audiovisual Shot Up, o 

canal decibéis é um espaço cibernético que tem como objetivo 

difundir a música autoral no ceará de bandas e dJ’s. os eventos 

–sempre pequenos e intimistas – são transmitidos ao vivo e podem 

ser acompanhados por qualquer pessoa por meio da tecnologia 

livestream. Assim, o evento ganha maior proporção, já que todos 

podem estar presentes, onde quer que estejam. O canal possui 

dois programas distintos, o Lower e Urbano. No primeiro, grandes 

nomes da cena eletrônica dividem espaço com artistas locais 

experientes e novos talentos. O Urbano, por sua vez, atinge o 

público alternativo, criando espaço para bandas autorais.

10DECIBÉIS

11SELVAGENS À
     PROCURA DE LEI

12JOHNNY HOOKER
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A artista Ariana Page Russell decidiu aproveitar sua condição médica para 
fazer arte usando o próprio corpo. Portadora de uma doença de pele chamada 
“dermatografia”, na qual qualquer arranhão na pele se transforma rapidamente em 
uma marca temporária que fica inchada e avermelhada, Ariana colocou sua síndrome 
em evidência em uma série chamada Skin. Os desenhos e pequenos textos que a 
artista imprime em sua pele são um retrado de alguém que se adaptou às reações 
involuntárias de seu corpo, sem, no entanto, perder a sensibilidade e a inventividade. 

o artista plástico Érico gondim é fascinado por 
transformar, com as mãos, os mais diversos materiais 
em objetos de cunho artístico, seja no ramo das artes, 
moda ou design. Érico é inspirado pelas diversas formas e 
texturas de materiais já utilizados, como a cenografia de 
moda feita de papel e de materiais reciclados no dragão 
Fashion de 2011 e 2012. Desta forma, o design maker 
pretende dar um novo contexto para o uso dos objetos 
produzidos. Érico Gondim carrega em sua bagagem 
mais de 12 anos de atividades multidisciplinares ligadas 
ao design em empresas e instituições no Ceará, além de 
projetos desenvolvidos em próprio estúdio, DMZ, e em 
parceria com outros designers. atualmente Érico reside 
em Londres, onde realizou alguns projetos de cunho 
experimental sustentável pela Kingston University of 
London. O resultado final foi uma série de experimentos, 
exibidos em uma exposição no Briklane MarKet, durante 
o London Design Festival, e outra em South Bank.

13ÉRICO
     GONDIM

14ARIANA PAGE

ArTes pLÁsTICAs
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  Thiago Maia

Vivenciando a experiência do desenho desde os cinco anos, Thiago Maia (23) 
nunca esteve longe da arte. Dividindo-se entre o desenho e a música, aos 18 anos 
criou sua própria marca de camisetas na qual ele mesmo produz as estampas e 
vende as peças. O trabalho o fez procurar um curso básico de desenho para atender 
melhor as demandas. Ao ingressar no curso de publicidade e propaganda, o desenho 
consolidou-se em sua vida e Thiago descobriu-se ilustrador. Dedicado às áreas de 
ilustração digital e aquarela, suas criações, geralmente inspiradas por fotografias, 
retratam movimentos corporais e a sensualidade feminina de um modo sutil.  

behance.net/thiagomaiailustra

Conheça os novos (e jovens) talentos 
de Fortaleza na área da ilustração. a 
perspicácia e a busca pelo incomum 
guia o trabalho desses quatro artistas. 
Eles contaram suas trajetórias e por onde 
andam atualmente. 

  Artur Cabral

ILUSTRADORES15

Apesar de sempre ter gostado de arte, 
Artur Cabral (24) entrou tarde no ramo. 
Agora, finalizando o curso de Comércio 
Exterior, Cabral está investindo cada vez 
mais tempo e esforço em sua carreira 
artística. Sua pintura com spray povoa 
diversos muros de Fortaleza, em uma 
verdadeira simbiose com a rua. a ideia 
do artista é captar as coisas mais simples, 
que costumam ser esquecidas na correria 
do dia a dia. Um velho rindo na calçada, 
um cachorro vira-lata, um prédio velho 
e abandonado, inspiram Artur em suas 
criações. As linhas, a luz, a sombra e todas 
as possibilidades que elas o dão são outras 
guias para o seu trabalho..

artur.bombonato@facebook.com
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o interesse pelo desenho 
começou cedo para saulo Tiago 
(23) e foi sendo aprimorado ao 
longo do tempo. Quando mais 
velho, o ilustrador passou a focar 
em atividades que pudessem 
aprimorar o seu desenvolvimento, 
vivenciando ambientes como 
museus, participando de exposições, 
produzindo histórias em quadrinhos 
e outros trabalhos voltados para 
ilustração, principalmente de livros 
infantis. Experiências como a de 
ilustrador do jornal O Povo, e a 
participação no grupo MONSTRA, 
contam como experiências cruciais 
na vida de Saulo. Atualmente, o 
ilustrador divide-se entre a prática 
docente no CLAV (curso de 
licenciatura em artes visuais), os HQ’s 
que produz, as séries de “rasgas-
mortalhas” e o grupo que fundou 
com alguns amigos:  o 202B.

202b.net

  Saulo Tiago

Desde criança, Wandson Rocha 
(22) tem uma paixão: desenhar. E, 
apesar de nunca ter feito cursos 
de técnica de desenho, o jovem 
ilustrador compensava com muita 
curiosidade e vontade pelo novo. o 
caminho até se descobrir ilustrador 
foi difícil. Wandson pensou em ser 
biólogo, depois, arquiteto, mas foi nas 
artes Visuais que o jovem desenhista 
se encontrou. apaixonado por 
tecnologia, o ilustrador está sempre 
atento ao que há de novo na área e 
a novas técnicas que possa aprender. 
Atualmente, Wandson trabalha com 
criação de estampas com o objetivo 
de se inserir no mercado editorial. 
Inspirado por contos de fadas, bandas 
e livros, seu traço reflete uma visão 
de mundo lúdica e meditativa. 

behance.net/wandsonrocha

  Wandson Rocha
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Surgida da vontade de 
empreender de dois 
jovens arquitetos, Alysson 

Fontenele (23) e Lucas Novais 
(23), a Moveria chega ao primeiro 
ano de marca como uma das 
mais promissoras apostas na 
área. A ideia de fazer projetos de 
mobiliários personalizados surgiu 
espontaneamente em um almoço 
entre os amigos e, aliada às 
experiências passadas e visão de 
mercado, garantiram o crescente 
sucesso da marca. 

Buscando fazer projetos com 
a cara de cada cliente, a empresa 
não abre mão do singular para 
fugir do estereótipo modulado. 
Matérias primas importadas do 
sul do país, maior polo moveleiro 
da América Latina, garantem 
a longevitude dos projetos 
exclusivos. 

O projeto “Cozinha Gourmet”, feito em 
parceria com o escritório Marcus novais 
Arquitetura, reflete muito bem o objetivo da 
Moveria de ser exclusiva e elegante. “A Cozinha 
foi idealizada para atender as diversas funções 
demandadas pelos clientes, que costumam 
cozinhar para amigos mais íntimos e também 
eventos maiores. Procuramos enquadrar os 
acabamentos dos móveis de acordo com as 
referências mais naturais e tons mais escuros, 
o que deixou o ambiente mais aconchegante. 
acessórios e ferragens diferenciadas também 
contribuíram para dar maior funcionalidade 
e requinte ao resultado final”, explica o sócio 
Lucas novais. 

Entre os planos da empresa para 2014 está a 
inauguração do escritório, atualmente em obras. 
o objetivo é estar mais próximo e disponível 
para os clientes, estabelecendo uma relação 
mais íntima entre o mercado de Fortaleza e 
os produtos e projetos da Moveria. “Até 2015, 
planejamos ter nossa marca consolidada no 
mercado de móveis planejados de Fortaleza, 
sendo reconhecida pelos projetos e produtos 
de grande qualidade”, garante Lucas.  

moveria.com.br

Jovens arquitetos criaram um novo 
conceito em móveis planejados. 
Elegância e singularidade são o 
carro-chefe da moveria.

16MOVERIA
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Quebrar piñatas é um costume bastante 
presente em festas infantis na américa do 
Sul. Quando criança, Fiorella Castro quebrou 
muitos desses objetos, e ao entrar na vida 
adulta a design não conseguiu abrir mão 
do costume, transformando-o em um meio 
de fazer arte e se expressar. Transformando 
as piñatas em objetos de decoração – que 
podem ser quebradas ou não – Fiorella 
faz releituras do tradicional objeto usando 
elementos modernos e minimalistas. a 
apropriação, tipicamente contemporânea, 
usa materiais pouco tradicionais em piñatas, 
como os filmes metalizados e os holográficos, 
garantindo maior impacto visual. Feitas 
à mão, todas as criações da design têm 
uma porta dobradiça, para colocar as mais 
diversas surpresas. Elas já vêm com confetes, 
também cortados à mão, dentro. Em 2012, 
Fiorella começou com a marca Fiorecas, 
comercializando a piñata IKOS, móbiles de 
trigo e acessórios de papel, todos com a 
mesma filosofia artesanal de produção. 

Visando difundir práticas sustentáveis entre os usuários do Battery 
Park em Nova Iorque, as instituições The Battery Conservancy e NYC 
Parks criaram o concurso “Draw Up a chair”, com o objetivo de reunir 
designs inovadores de cadeiras, usando como matéria prima garrafas 
PET coletadas no próprio parque. O projeto dos designers brasileiros 
Davi Deusdará, Érica Martins, Tais Costa e Rafael Studart Alencar, 
intitulado “U Rock Chair”, é um dos cinco finalistas do concurso. A 
cadeira pode ser usada como poltrona ou cadeira de balanço.

17FIORELLA CASTRO

18U ROCK CHAIR
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Guardando as inúmeras belezas naturais da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso 

é roteiro obrigatório para esotéricos e ecoturistas. Neste verdadeiro paraíso, 

apaixonados por esportes radicais encontram trilhas que levam a estonteantes saltos 

de até 120 metros de altura. os que procuram tranquilidade podem tomar banhos 

relaxantes no Vale da Lua, conjunto de rochas semelhantes às crateras lunares, ou 

procurar um dos centros de massagens e meditação em forma de pirâmide que se 

espalham pelo local. O coração magnético do país guarda charmosas pousadas, ótimos 

restaurantes e simpáticas lojinhas de cristais e incensos.

   Alto Paraíso

Se para alguns a Copa do 
mundo de 2014 é motivo para 

comemoração, para outros a 
agitação e os excessos são um 

martírio. a inVoga entra em campo 
e traz uma lista de três lugares 

maravilhosos para entrar em 
contato com a natureza e passar 

longe dessa agitação.

19TRÊS 
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Conhecido como ‘O Deserto Brasileiro’, Jalapão localiza-se na divisa entre Bahia, 

Maranhão e Piauí, guardando terras quase intocadas. O destino é repleto de longas 

estradas de terra que levam a verdadeiros oásis em meio ao clima de deserto. 

Cachoeiras, poços de águas verde-esmeralda e dunas gigantescas aguardam os visitantes 

sempre ao fim de um caminho. Jalapão, cujo nome é uma referência a um tubérculo 

típico da região, a jalapa-do-brasil, é uma ótima rota para os fãs de ecoturismo e de 

isolamento, já que celulares não funcionam lá, bem como não existem orelhões.

 Jalapão

Polo do ecoturismo, Bonito encanta com suas 

paisagens naturais, suas águas transparentes e grutas. 

A tímida cidade, localizada no interior do Mato 

Grosso do Sul, enche de tranquilidade aqueles 

que buscam equilíbrio e agrada aos praticantes 

de esportes radicais.  cavernas e quedas d’agua 

são cenários para a prática de rapel, enquanto as 

trilhas e os espaços cercados pela vegetação nativa 

convidam para longas cavalgadas e passeios de 

bicicleta. os restaurantes da região oferecem pratos 

típicos, além de uma diversidade surpreendente 

que atende a todos os gostos.

   Bonito
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Desde 2011, o Projeto Primeira Chance promove a 
inclusão social de jovens de baixa renda investindo 
em sua educação. Por meio de parcerias com 

grandes instituições de ensino da capital cearense, 
a associação oferece, além da bolsa de estudos em 
escolas de alto padrão, suporte financeiro para gastos 
com educação – livros, material didático, alimentação e 
transporte. o projeto apartidário apoia atualmente 14 
bolsistas vindos de diversos municípios do estado. 

Para cada bolsista, há um mentor, que o ajuda com 
a rotina de estudos e na decisão por carreira a seguir. 
o projeto ainda conta com o suporte de um time de 
psicólogas.

o incrível projeto está com inscrições abertas para 
novos alunos. Para participar, os estudantes de escolas 
públicas, que durante o ano de 2014 vão cursar 1º ou 
2º ano do ensino médio, devem ter até 17 anos e renda 
familiar inferior a um salário mínimo por pessoa. 

O processo seletivo conta com três fases: a primeira, 
uma análise do perfil dos alunos inscritos; a segunda, com 
a aplicação de provas de português e raciocínio lógico, e 
a terceira, com entrevistas presenciais com o aluno e os 
pais ou responsáveis. a próxima turma do projeto será 
formada em janeiro de 2014, mas as inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas pelo site.

www.primeirachance.org 

Idealizado por uma associação civil sem 
fins lucrativos, o Projeto Primeira Chance 

brilha como esperança de oportunidades 
para jovens carentes do Ceará.

20PROJETO 
PRIMEIRA 
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Tirar chopp é uma arte.
Aqui, só aceitamos obras-primas.

Tirar chopp é uma arte.
Aqui, só aceitamos obras-primas.
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uma casinha de vila que abriga uma 
simpática doceria bem no coração da 

aldeota.  Conheça um dos pedaços mais 
saborosos da vizinhança.

UM dOCe
de LUgAr

No coração da Aldeota, em uma 
pequena vila de casas, um lugar 
chama a atenção. Luzes quentes, um 

aconchegante sofá e móveis antigos compõem 
o que é um verdadeiro oásis em meio ao caos 
da cidade. 

Foi com a proposta de ser um ambiente 
para estar, muito além de um mero lugar de 
passagem, que a Doceville abriu suas portas. O 
projeto, fruto do tino empreendedor da família 
Weyne, está ancorado no sonho da jovem 
Manuela. Em uma viagem à França, a estudante 
de direito se apaixonou pela culinária e pelo 
estilo flâneur dos franceses. Abraçar a ideia 
de simplesmente apreciar o dia foi a principal 
inspiração para um novo modo de vender 
doces. 

E a nova proposta tem feito sucesso! A 
doceville abre as portas do seu simpático 
espaço, que muito lembra um pequeno bistrô 
francês, com um cardápio que gira em torno 
do brownie. A receita tradicional americana 
ganhou versões ainda mais deliciosas nas mãos 
de Cristina, Manuela Weyne e Leninha Santos. 
O famoso sanduichinho, criação da loja, em 
2012, e o Petit Passion, que leva ganache de 
chocolate meio amargo, são exemplos. 

Completando um ano de existência, a 
Doceville está em pleno vapor, com planos 
para ampliação da loja e da cozinha. O 
segredo para o sucesso? “Compartilhar 
carinho no nosso jeito de trabalhar, sempre 
com atenção e cuidado”, afirma Manuela 
Weyne.

Doceville Rua Joaquim Siqueira, 64

(85) 3046.7777, Instagram: @doceville
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ao entrarmos na Ma douce somos 
absorvidos pelo delicioso cheiro de 
chocolate que domina o ambiente. o 

lugar mais parece uma casinha de bonecas ou, 
quem sabe, um castelo encantado. Levamos 
um tempo para absorver todos os pequenos 
detalhes que compõem o espaço, agora 
lindamente decorado para o natal. 

Kelry Guedes explica que ela e a irmã, Kayse 
Guedes, faziam brownie em casa para vender 
no trabalho e na faculdade. o que elas não 
imaginavam é que o sucesso seria tanto, que 
as madrugadas e a cozinha do apartamento 
delas ficariam pequenos para tantos pedidos. 
Era a hora de ampliar. Foi assim que surgiu a Ma 
douce. 

Hoje, com um ano e meio de existência 
e contando com uma equipe afinada de 10 
pessoas, a Ma Douce já tem um público fiel 
e bem variado. “Recebemos todos: crianças, 
idosos, pessoas fazem reuniões de negócios aqui. 
Enfim, tem espaço para todo mundo!”, destaca a 
empresária. 

dentre os doces mais queridos da loja estão 
o brigadeiro de Creme Brulée, famoso por sua 
crosta ligeiramente crocante, os cupcakes, com 
cara de artesanais e sabor inconfundível; e, é 
claro, os brownies, que são macios por dentro e 
crocantes por fora.

 Kelry nos conta que todos eles estão de 
roupa nova para esse natal. “a gente buscou 
designers para desenvolverem as estampas 
para as nossas caixinhas. Fomos procurar 
fornecedores fora e vamos trazer o tão pedido 
panetone!”, exclama.

Pela primeira vez na Ma Douce, os 
panetones artesanais, com sua massa 
tipicamente italiana, ganharam o sabor 
inconfundível dos produtos da loja. “Vamos 
trazer panetones recheados com nosso 
brigadeiro belga e nosso doce de leite. outra 
novidade é o Nakedtone, que é o nosso 
panetone com camadas de brigadeiro, uma 
delícia!”, finaliza Kelry. 

natal é época de presentear os mais 
queridos e, é claro, comer as mais diversas 
gostosuras. Encontramos a união perfeita desses 
costumes natalinos na Ma douce.

Ma Douce Rua Maria Tomásia, 764, (85) 3021.9399, 

instagram: @madoucedoces

pOr UM NATAL
MAIs dOCe

um natal mais doce está sendo carinhosamente 
aquecido nos fornos da ma Douce. Não podíamos 
deixar de dar uma passadinha em um dos lugares mais 
encantadores da cidade para conferir as novidades.
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a vida na selva 
de concreto 
e os sempre 
tão grandiosos 
sonhos 
inspiraram 
a diretora e 
idealizadora 
michelle 
Fontenelle a criar 
o espetáculo 
“New York (Never 
Sleeps)”.

VAMOs pArA

realizado em novembro deste ano, entre os dias 15, 
16 e 17, o festival de dança New York (Never Sleeps) 
encantou cerca de 2.100 pessoas durante suas quase 

duas horas de espetáculo. 

A proposta era trazer ao imaginário das pessoas um pouco 
de uma das culturas mais curiosas, ricas e exóticas que o 
mundo já conheceu. Michelle procurou dar destaque a nova 
York, capital cultural do mundo, lembrando-se das figuras que 
povoam suas ruas. “uma característica da academia é se ater a 
temáticas novas - não prontas – a partir das quais são criados 
roteiros completamente originais”, destaca a coreógrafa 
Michelle Fontenelle.

O resultado foi um grande show, que narrou sobre 
as belezas e contradições da grande cidade. Lugares 
iconográficos de Nova Iorque, como o Central Park e o 
Bronx, foram apresentados ao público de forma lúdica e vivaz. 
“o público aplaudindo de pé nos três dias foi a comprovação 
da satisfação dos pais e alunos. uma satisfação que também 
estava presente nas homenagens nas redes sociais”, exclama 
Michelle.

Responsável sempre por grandes apresentações e 
conhecida por incentivar a cultura em Fortaleza, 
a Academia de Dança Michelle Fontenelle 
esteve presente em cinco Passo de Arte Norte 
Nordeste, sendo premiada nas categorias 
Estilo Livre, Jazz e Hip Hop. Além disso, marcou 
presença dois anos (2009 e 2013) no Passo de 
Arte de São Paulo, onde ganhou o primeiro 
lugar nas categorias Trio Livre e Estilo Livre. 

NeW YOrK?
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 Av. Eng. Santana Júnior, 2.500 sl 31  Papicu  85 3241 8000  www.eusougenteboa.com.br
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Em tempo 

de festas 

não esqueça 

de deixar 

sua casa 

em ordem.

Chame a 

Gente Boa! 

Há 10 anos 

iluminando

o seu Natal.  
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TRÊS

FORMAS

DIFERENTES

DE POSICIONAR

SUA MARCA

Constrói, consolida e 
posiciona de maneira 
estratégica as marcas nas 
redes sociais.

DIGITAL AGÊNCIA EDITORA

Atua na arquitetura de 
marcas, tendo como base 
planejamento, criação, 
design, mídia e eventos.

Produz a Revista inVoga, 
além de publicações 
customizadas que 
fortalecem a imagem 
institucional dos clientes. 

Rua Coronel Linhares, 957 sala 3-5
(85) 3077.6990 | 3224.1171

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 

CarMen steFFens 

SHOPPING DEL PASEO - PISO L1 

SHOPPING ALDEOTA 

SHOPPING IGUATEMI 

WWW.CARMENSTEFFENS.COM.BR 

baYusha 

RUA CORONEL JUCA 523- LOJA04  

SHOPPING VILLA MALL (85) 3267-2345 

bonne ChanCe 

SHOPPING ALDEOTA (85) 3458.1220 

boteCo Praia 

AV. BEIRA MAR 1680 (85) 3248-4773 

Casa Dos reloJoeiros 

WWW.CASADOSRELOJOEIROS.COM.BR 

Catarina Mina 

AV BARÃO DE STUDART, 207, MEIRELES 

WWW.CATARINAMINA.COM.BR 

CaPoDarte 

SHOPPING IGUATEMI (85) 32410332 

CaXingÓs 

AV. DOM LUIS,1075, loja 08, MEIRELES (85) 32240232 

Celebre eventos 

RUA PAULA NEY, 507 (85) 3035 4700 

Central Do CorPo Fitness 

RUA NUNES VALENTE COM SANTOS DUMONT (85) 3023-8338  

AV. ENG. LUIZ VIEIRA, 920 – DUNAS (85) 3265.4971 

CleiDe Design 

SHOPPING DEL PASEO, 2º PISO. TELEFONE: (85) 3261 7247 

ConsultÓrio vital natura – Dra elisa 

AV. DOM LUIS, 1200 SALA 606 (85)30674741/ 87331076 

Coisas Di Maria 

RUA MARIA TOMÁSIA, 597 TELEFONE: (85)3224-9186 

CroniC 

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1013 (85) 3224.6778 

Cholet 

SHOPPING IGUATEMI (85) 3241.2400 

MAISON: AV. ENG. ALBERTO SÁ 288.: (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 

DilaDY 

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 11 - DEMÓCRITO ROCHA (85) 3499-3900 

DihÊ 

RUA PROF. DIAS DA ROCHA,409 LOJA 01 (85)3242-6092 (85)8853-6092 

DoCeville 

RUA JOAQUIM SIQUEIRA, 64, ALDEOTA (85) 3046.777 

Donali  

RUA ANA BILHAR 1485 (85) 3021 6611 

Dra. georgia MaChaDo 

RUA CATÃO MAMEDE 888 (85) 3261-8087 

Dra. tathYe arruDa e Dr. roberto rego (suPreMa oDontologia) 

PATIO DOM LUIS 9ª ANDAR SALA 909 (85) 3055-4711 

Dra. Mirella Freire 

AV. SANTOS DUMONT 5753, SALA 802 TORRE SÃO MATEUS (85) 3081 1870 

Dr. Walter torQuato 

RUA OSVALDO CRUZ ,400, MEIRELES (85) 32426190 

AV TREZE DE MAIO, 1109, FÁTIMA (85) 32279585 

Doratto 

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 999, ALDEOTA(85) 3261 2629 

SHOPPING VIA SUL (85) 3404 4064 

esPaço inteligente  

RUA FONSECA LOBO, 262 ALDEOTA (85) 3224-1800 

esPaço sÔnia MesQuita 

SHOPPING ALDEOTA (85)3458 1684 

RUA BARBOSA DE FREITAS, 961 (85)3262 4289 

estilo g 

RUA TIBURCIO CAVALCANTE, 2119 - DIONISIO TORRES (85) 3264-7667 

gente boa 

AV. ENG. SANTANA JUNIOR, 2500 SALA 31 (85)3241-8000 

giorY 

RUA LEONARDO MOTA 1356 – LOJA B - ALDEOTA 

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

SHOPPING IGUATEMI 

JoYeria  

RUA MONSENHOR CATÃO, 1155 LOJA 10 (85) 3268.4035 

lavie 

RUA MARIA TOMÁSIA 764, LOJA 01(85) 3242.1530 - (85) 8749.0336  

láPis laZúli 

RUA EDUARDO GARCIA, 620 (85) 3055-7896 / 3091-8705 

lelia Costa 

WWW.LELIACOSTA.COM.BR 

RUA RAUL CABRAL, 600 MONTESE 

lolla PalooZa 

AV. DOM LUIS , 311, ALDEOTA (85) 3224 5560 

Maresia 

SHOPPING I GUATEMi 

RUA AFRÂNIO PEIXOTO 161 (85)4012-6000 

Ma DouCe 

RUA MARIA TOMÁSIA, 764, ALDEOTA (85) 3021-9399 

Meio toM 

AV. DES. MOREIRA, 1031. ALDEOTA (85) 3261 3366 

SHOPPING DEL PASEO (85) 3456-3366 

MerCaDinhos são luiZ 

WWW.MERCADINHOSSAOLUIZ.COM.BR 

MontMartre 

AV. D. LUIS, 1080. ALDEOTA (85) 3267 9490 

ÓtiCas Carol 

RUA TORRES CÂMARA, 100, LOJAS 4 E 5 – ALDEOTA (85) 3224-9801 

Parente 

AV PE ANTONIO TOMÁS, 765 (85) 3261.1544 

r Do sol 

AV. DOM LUIS 1040 TELEFONE: (85) 3025-6206 

RUA 124, 108 – CONJ TUPÃ MIRIM – ITAPERI (85) 3493.3571 

rosá  

RUA CORONEL LINHARES 957 LOJA 02 (85)3261-7304 

seleCto iCe 

RUA JOAQUIM TORRES, 1013 (85)3246-3626 

sellene Mega Diet 

www.sellenemegadiet.com.br 

stalKer 

SHOPPING ALDEOTA (85) 3458 1166 

sPlenDere 

RUA PAULA NEY, 498 (85) 3244-4545 

sKYler 

SHOPPING IGUATEMI. (85)3241 3576 

SHOPPING BENFICA. (85) 3283 0280 

sonho Dos Pés 

SHOPPING JARDINS OPEN MALL (85)3244 2082 

SHOPPING BENFICA (85)3223 7431 

SHOPPING NORTH SHOPPING (85) 3481-3038  

soMeDaY 

SHOPPING DEL PASSEO (85) 3244 2096 

tallis Joias 

SHOPPING ALDEOTA, LOJA 222 E 223 (85) 3458 1372 

SHOPPING IGUATEMI, LOJA 218 (85) 3278 2287 

tentaCion 

RUA LEONARDO MOTA, 1090, ALDEOTA (85) 3224 0794 

toli 

SHOPPING IGUATEMI (85) 3241-3591 

SHOPPING ALDEOTA (85) 3458-1212 

too Fun  

AV. DOM LUIS, 500, piso L1 (85) 34581484 

tressaM 

RUA CORONEL JUCÁ 523, LOJA 01 MEIRELES (85) 3181 3836 

t-shirt in boX 

www.tshirtinbox.com.br 

WestFall 

AV. DOM LUÍS,1085 LOJA 01 (85)3264 3824 

SHOPPING IGUATEMI (85) 3241 4928 

SHOPPING DEL PASEO (85)3456 3195

ONde eNCONTrAr



RUA CORONEL LINHARES, 957 - 85 3261.7304


