
embarca no 
             universo oriental que 

dispensa tradução 

Wagnerdidi 

REVISTA INVOGA    Nº21    ANO 6    R$14,00

  

geloquebre o







tallis



tallis







Dom Luiz

Beira Mar

Monsenhor Tabosa

Jericoacoara

www.rdoso l .com .br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio 41x27,5cm invoga.pdf   1   25/02/14   13:53



Dom Luiz

Beira Mar

Monsenhor Tabosa

Jericoacoara

www.rdoso l .com .br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio 41x27,5cm invoga.pdf   1   25/02/14   13:53







Katherine Bezerra

Esther Falcão

Ingrid Lucena

Giselle Oliveira
@tallisjoias
/tallisjoias

Shopping Aldeota 85 3458.1372 | Shopping Iguatemi 85 3278.2287

Solange Almeida

Presente no dia mais 
especial da sua vida.



Katherine Bezerra

Esther Falcão

Ingrid Lucena

Giselle Oliveira
@tallisjoias
/tallisjoias

Shopping Aldeota 85 3458.1372 | Shopping Iguatemi 85 3278.2287

Solange Almeida

Presente no dia mais 
especial da sua vida.



MÃE

Lídia Castelo Branco Oliveira
e filhos:  Marcos  Filho, Miguel e Maristela

Juliana Hermans
filhas:  Gabi, Isa e Malu

Tanzita Wichmann Barros Oliveira
Filhas: Maria  Beatriz e  Gabriel

Aline Aguiar Paiva Bedê
filhos:Felipe e Isabella

Juliana Josie Borges de Paula Pessôa
filha: Lara

IGUATEMI | JARDINS OPEN MALL | VIA SUL 
NORTH SHOPPING | NORTH SHOPPING JÓQUEI 

(85) 3261.2629 | 3458.1588 

LOJADORATTO



MÃE

Lídia Castelo Branco Oliveira
e filhos:  Marcos  Filho, Miguel e Maristela

Juliana Hermans
filhas:  Gabi, Isa e Malu

Tanzita Wichmann Barros Oliveira
Filhas: Maria  Beatriz e  Gabriel

Aline Aguiar Paiva Bedê
filhos:Felipe e Isabella

Juliana Josie Borges de Paula Pessôa
filha: Lara

IGUATEMI | JARDINS OPEN MALL | VIA SUL 
NORTH SHOPPING | NORTH SHOPPING JÓQUEI 

(85) 3261.2629 | 3458.1588 

LOJADORATTO



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Producao Invoga 41x27,5cm.pdf   1   04/04/14   17:12



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Producao Invoga 41x27,5cm.pdf   1   04/04/14   17:12



dmetal.com.br           /estilodmetal            @dmetal OUTONO INVERNO 2014

anuncios_DMETALFW14.indd   2-3 17/03/14   20:50



dmetal.com.br           /estilodmetal            @dmetal OUTONO INVERNO 2014

anuncios_DMETALFW14.indd   2-3 17/03/14   20:50















210 MIX CULTURA
Conheça o novo filme de Karim Aïnouz e 

outros lançamentos do mundo da 7ª arte

216 SILVERO PEREIRA
Os novos nomes da arte gráfica de Fortaleza

218 LIVROS INVADEM O CINEMA
Dois jovens arquitetos e a ideia de projetos 

220 VIDAS ALTERNATIVAS
Jalapão, Bonito e Alto Paraíso: três destinos

222 BORDANDO MELODIAS
Projeto que estimula a inclusão social de jovens 

222 QUE RECOMECEM OS 
JOGOS Projeto que estimula a inclusão social 

de jovens

222 A COPA DO MUNDO É 
NOSSA Projeto que estimula a inclusão social 

de jovens

222 VAI TER COPA
 Projeto que estimula a inclusão social de jovens

46 MIX INVOGA
Lugares e novidades que você precisa conhecer

52 NO INSTA
Desta vez, é a equipe inVoga que dá as caras

58 VESTINDO A CAMISA DO BEM 
Yasmim Nobre e seu projeto social

53 MÃES COM AÇÚCAR
Igor Barbosa comemora com nossas figurinhas 

carimbadas os 5 a nos da revista

58 NOSTALGIA
Yasmim Nobre e seu projeto social

60 AMOR E SUCESSO DE SOBRA 
Paulo Sérgio Porto, um cara de ritmo

60 BEACHWEAR COM IDENTIDADE 
Paulo Sérgio Porto, um cara de ritmo

62 UM CASAL TRÉS BELLO
Mulheres que se dedicam às suas festas

  74 MIX SHOPPING
Os destinos mais fashion para suas férias

82 ANIMAL PRINT
Você já escolheu a cor de lingerie que irá usar 

na virada do ano?

84 BURGUNDY 
Um vestido com brilhos e muita versatilidade

86 VESTIDO ACINTURADO
Presentes para seus melhores amigos 

(secretos)

88 ESCOLA FASHION
Escolha entre as estampas da vez

80 PIED DE POULE
Prepare seu look branco para durar muito mais 

que uma noite!

85 PATRIA AMADA
A tendência já voltou! Saiba como usar durante 

o dia e à noite

90 CALÇA ESPORTIVA
Do shopping à balada com muito estilo: entre 

nessa tendência de corpo inteiro!

92 PAR PERFEITO
Os óculos que irão favorecer o formato do 

94 COLOR MANIA 
Os novos caminhos para a moda se aproximar 

dos seus consumidores

96 ESTILO EM JOGO
Ideias para usar looks total jeans

112 OVERPRINT
O duelo de estilos dos atores Liam 

Hemsworth e Josh Hutcherson 

114 COMO USAR 
Pequenos e cheios de estilo

128 MIX BEM-ESTAR
Novidades do mundo fitness

130 MIX BELEZA POR MANU
FEITOSA Segredinhos de beleza que não 

podem faltar nas suas férias

136 TOP 5 
Uma maquiagem simples para acertar em todas 

as ocasiões

144 UM HOMEM DE FERRO
Um pouco da rotina agitadíssima da empresária 

Bruna Waleska

144 DIETA GLÚTEN E LACTOSE 
FREE Um pouco da rotina agitadíssima da

144 JET SURF
Um pouco da rotina agitadíssima da

144 DETOX DIGITAL
Um pouco da rotina agitadíssima da

144 CONSTELAÇÃO FAMILIAR
Um pouco da rotina agitadíssima da

156 AUMENTE A TEMPERATURA 
Camila Coutinho em shooting e entrevista 

exclusivos

168 CAPA
A poesia do clima semi-árido por Patrícia 

182 JOGADA PERFEITA
Contrastes em construção por Nicolas Gondim  

shopping.
shooting.

bem-estar.estilo.

cultura.

c
le

id
e

d
e

si
g

n
.c

o
m

  
  
  
 C

le
id

e
D

e
si

g
n

  
  
  
 c

le
id

e
d

e
si

g
n

Av. Santos Dumont, 3131 - Shopping Del Paseo, Fortaleza - 3261.724785

índice



c
le

id
e

d
e

si
g

n
.c

o
m

  
  
  
 C

le
id

e
D

e
si

g
n

  
  
  
 c

le
id

e
d

e
si

g
n

Av. Santos Dumont, 3131 - Shopping Del Paseo, Fortaleza - 3261.724785



PUBLISHER
VINÍCIUS MACHADO

viniciusfmachado@gmail.com

COORDENADORA EDITORIAL
Júlia Vieira  producao@invogabrasil.com.br

DIRETOR DE CRIAÇÃO
Vinícius Machado 

JORNALISTAS DIREÇÃO DE ARTE E DESIGN GRÁFICO
Rodrigo Gondim e Victor Garcia - ood Estúdio 

falecom@oodestudio.com

RELAÇÕES PÚBLICAS
Lilian Porto

FOTOGRAFIA E TRATAMENTO DE IMAGEM
Alex Araújo

REVISORA RESPONSÁVEL
Ana Paola Lins

DIRETOR DE MODA
Levi Arruda  leviarruda@gmail.com

PRODUTORA DE MODA
Giulia Costa Lima

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
Lucas Petit, Lindomar Rodrigues e Zé Medeiros

COLABORADORES
Ignez Fiuza, Dimitri Mussard,Maria Sole, Nicolas Gondim, Ingrid Tolentino 
Feitosa, Paulinha Sampaio, Patricia Paes, Dudu Ferreira, Cris Frota, Thiago Maia, Lia Martins, Renata Monte, Ana Paola Lins, 
Priscila Baima, Pryscilla Leitao, Valter Costa Lima, Maciria Rodrigues, Sabrina Ruhoff - Ford Models, Carlinhos Quixada, Ideal 
Clube, Didi Wagner, Felipe Morozini, Flavia Brunetti, Renata Morrone, Israel Escobar, Suyane Correa, Lele Saddi, Marquito Costa.

COMERCIAL
Fellipe Amorim e Gigi Passos  comercial@invogabrasil.com.br

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Natália Gadelha revista@invogabrasil.com.br

FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR GERAL
DIRETORES RESPONSÁVEIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COORDENAÇÃO
EDITORES DE CONTEÚDO

DESIGNER
FOTOGRAFIA

Vinícius Machado
Bruno Calaça  e  Vinicius Machado
Lara Viana
Lucas Pethit, Victoria Costa
Camille Viana e Diana Marques
Alex Araújo e Rafael Sales 

V&M PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA-ME
Cnpj: 10.361.742/0001-04
Rua Coronel Linhares, 957, Salas 02, 03 e 05, Aldeota
Cep 60170-240   Fortaleza-Ce
(85) 3224.1171 revista@invogabrasil.com.br

IMPRESSÃO
HALLEY S/A GRÁFICA E EDITORA  

jadson@halleysa.com.br
Tiragem: 10 mil exemplares

(85) 3268.2494
Invogadigital@gmail.com

Rua Coronel Linhares, 957, Salas 02, 03 E 05, Aldeota
Cep 60170-240  Fortaleza-Ce

AGÊNCIA INVOGA

REVISTA INVOGA não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado nos artigos assinados.
Todas as matérias "Shopping" e "Bem Estar" são matérias patrocinadas, sendo o conteúdo

dessas de responsabilidade dos respectivos patrocinadores.

DIGITAL

DIRETORES RESPONSáVEIS
Vinícius Machado  viniciusfmachado@gmail.com

Bruno Calaça  brunovoga@gmail.com

PUBLISHER
VINÍCIUS MACHADO

viniciusfmachado@gmail.com

COORDENADORA EDITORIAL
Júlia Vieira  producao@invogabrasil.com.br

DIRETOR DE CRIAÇÃO
Vinícius Machado 

JORNALISTAS DIREÇÃO DE ARTE E DESIGN GRÁFICO
Rodrigo Gondim e Victor Garcia - ood Estúdio 

falecom@oodestudio.com

RELAÇÕES PÚBLICAS
Lilian Porto

FOTOGRAFIA E TRATAMENTO DE IMAGEM
Alex Araújo

REVISORA RESPONSÁVEL
Ana Paola Lins

DIRETOR DE MODA
Levi Arruda  leviarruda@gmail.com

PRODUTORA DE MODA
Giulia Costa Lima

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
Lucas Petit, Lindomar Rodrigues e Zé Medeiros

COLABORADORES
Ignez Fiuza, Dimitri Mussard,Maria Sole, Nicolas Gondim, Ingrid Tolentino 
Feitosa, Paulinha Sampaio, Patricia Paes, Dudu Ferreira, Cris Frota, Thiago Maia, Lia Martins, Renata Monte, Ana Paola Lins, 
Priscila Baima, Pryscilla Leitao, Valter Costa Lima, Maciria Rodrigues, Sabrina Ruhoff - Ford Models, Carlinhos Quixada, Ideal 
Clube, Didi Wagner, Felipe Morozini, Flavia Brunetti, Renata Morrone, Israel Escobar, Suyane Correa, Lele Saddi, Marquito Costa.

COMERCIAL
Fellipe Amorim e Gigi Passos  comercial@invogabrasil.com.br

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Natália Gadelha revista@invogabrasil.com.br

FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR GERAL
DIRETORES RESPONSÁVEIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COORDENAÇÃO
EDITORES DE CONTEÚDO

DESIGNER
FOTOGRAFIA

Vinícius Machado
Bruno Calaça  e  Vinicius Machado
Lara Viana
Lucas Pethit, Victoria Costa
Camille Viana e Diana Marques
Alex Araújo e Rafael Sales 

V&M PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA-ME
Cnpj: 10.361.742/0001-04
Rua Coronel Linhares, 957, Salas 02, 03 e 05, Aldeota
Cep 60170-240   Fortaleza-Ce
(85) 3224.1171 revista@invogabrasil.com.br

IMPRESSÃO
HALLEY S/A GRÁFICA E EDITORA  

jadson@halleysa.com.br
Tiragem: 10 mil exemplares

(85) 3268.2494
Invogadigital@gmail.com

Rua Coronel Linhares, 957, Salas 02, 03 E 05, Aldeota
Cep 60170-240  Fortaleza-Ce

AGÊNCIA INVOGA

REVISTA INVOGA não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado nos artigos assinados.
Todas as matérias "Shopping" e "Bem Estar" são matérias patrocinadas, sendo o conteúdo

dessas de responsabilidade dos respectivos patrocinadores.

DIGITAL





30 INVOGA



INVOGA 31 



32 INVOGA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



INVOGA 33 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



34 INVOGA



INVOGA 35 



36 INVOGA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



INVOGA 37 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



38 INVOGA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adEI-An PagDupla InVoga.pdf   1   09/04/14   15:19



INVOGA 39 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adEI-An PagDupla InVoga.pdf   1   09/04/14   15:19



40 INVOGA



INVOGA 41 



42 INVOGA



INVOGA 43 



44 INVOGA

Flávia brunetti 
(@flaviabrunetti): Editora e 
Jornalista de moda, 
Flávia já coordenou a imprensa 
nacional e internacional de 
eventos como SPFW e Fashion 
Rio. Nesta edição da Revista 
inVoga, realizou o styling do 
Editorial de capa com Didi 
Wagner e do editorial de street 
style com Dimitri Mussard e 
MariaSole.

Didi Wagner (@didiwagner):
A simpática e bem-humorada Didi Wagner é apresentadora do 
programa Lugar (In)comum, do canal Multishow. Didi foi nossa 
covergirl no editorial de capa no bairro da Liberdade.

eduardo Ferreira 
(@dudumake): 
O make-Up artist é figurinha 
carimbada nos mais 
importantes backstages do 
Brasil, além de participar 
de editoriais de revistas e 
publicidades de peso. No 21ª 
número da inVoga, Eduardo 
fez o Editorial de Maquiagem. 

Felipe mazorini 
(@felipemorozini):
Além de fotografar, Felipe promove 
intervenções urbanas, cria cenários e 
objetos, além de reformar cômodos. Nesta 
edição da inVoga Felipe fotografou o 
editorial de capa e o casal mais cool de São 
Paulo, MariaSole e Dimitri.

nicole pinheiro 
(@nicolepinheiro):
Nicole comanda, juntamente com 
a amiga Marília Machado, o blog 
The Fashion Hall. Recentemente, 
a dupla entrou para a rede F*Hits! 
Nicole foi nossa modelo na 
matéria “Como Usar”.

colaboradores
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Markito Costa (@markitocosta):
Markito é o top maquiador queridinho de celebridades 
como Gisele Bündchen e Sabrina Sato. Em sua 
primeira participação na revista inVoga, o beauty artist 
maquiou o casal MariaSole e Dimitri. 

Marcos Marla (@marcosmarla):
Referência na moda cearense, possui mais de 20 anos de carreia e acumula 
trabalhos impressos em grandes publicações, como a revista Vogue Brasil. 
Parceiro da inVoga desde a primeira edição, assinou o styling do Editorial de 
Estampas, juntamemte com Levi Arruda. 

dimitri mussard e mariasole cecchi (#dimitriseminsta e @
mariasole_cecchi): O casal que esbanja estilo e personalidade vê no 
Brasil a oportunidade de investir em moda. Nesta edição, nosso casal 
20 participou do editorial de street style. 

@israelescobar:
O casal que esbanja 
estilo e personalidade 
vê no Brasil a 
oportunidade de 
investir em moda. 
Nesta edição, nosso 
casal 20 participou do 
editorial de street style. 

Sabrina Ruhoff:
Promessa no mundo 
fashion, a modelo 
gaúcha da Ford Models, 
abrilhanta o editorial 
“Jogada Perfeita”. 

andrea reis (@
andreareis76):
A cearense possui uma 
agência de profissionais 
especializados em 
moda e beleza, a MKS 
Milano. Neste número 
da revista, ela assina a 
maquiagem do Editorial 
de Estampas.
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Dizem que a nossa vida é feita de cliclos. Muitos deles precisam 
se fechar para outros abriem e tudo isso as vezes é muito confuso 
para a gente. Estamos entrando no nosso sexto ano e, com toda 
certeza,  é mais um que se inicia. Já passamos por muita história 
desde que começamos a revista. Muitas pessoas já entram, outras 
já sairam e alguns poucos ainda permaneceram trabalhando e 
encarando novos desafios! O mercado da moda e editorial é 
muito mais complicado do que pensam por aí e ter continuidade, 
aceitar o novo e os desafios diários é algo que eu tenho aprendido 
com muitos erros, puxões de tapes e muitos acertos também.  
Estamos iniciando um novo clico para o  Grupo inVoga, mas dessa 
vez mais maduros, despretenciosos e felizes em saber que fazemos 
nossa contribuição de forma honesta, sincera e justa..  Esses 
desafios que me movem, me tiram da rotina e me fazem crescer 
profissionalmente. A inVoga é uma revista de entretenimento e 
novidades que fazem ou vão fazer parte do dia a dia do nosso 
público já muito bem definido.  
Além da revista, novas plataformas serão lançadas (isso eu vou 
falar com mais detalhes na próxima edição) e nosso maior 
interesse é levar leveza, conhecimento e beleza ao nosso leitor. 

Durante essas 21 edições já fizemos muito e a necessidade 
que temos de se reinventar e de sair do mesmo é o que nos 
motiva todos os dias quando trabalhamos. Mas claro que não 
descobrimos a roda e nem é nossa intenção. Nosso objetivo 
maior é com o nosso leitor e anunciante isso é maior que 
qualquer desejo interno ou vaidade que eu possa ter (também 
sou de carne e osso, né?). E é para eles que fizemos mais uma 
edição com muito conteúdo e fotos incríveis. 
Fomos atrás de uma das apresentadoras mais queridas e 
divertidas do Brasil,  ela vai lançar mais uma temporada do 
seu programa Lugar (in)Comum no Japão. Nada melhor que o 
bairro da Liberdade em São Paulo para fotografar Didi Wagner 
no melhor estilo Japanese Women.! Também levamos o casal 
cool Dimitri Mussard e MariaSole Cecchi para a Praça Roosvelt 
e cliclamos um shooting apaixonante com os dois.  
Nessa época de mães, queriamos homenagear as Mães com 
Açucar e fizemos uma matéria com 4 avós e netas que todo 
mundo ama. No caderno Shopping,, nosso queridíssimo diretor 
de moda Levi Arruda, garimpou o melhor da moda da cidade 
com as principais tendências. Além de um caderno de bem-estar 
com as melhores dicas para alimentação saudável, uma história 
linda e emocionante de superação e muito mais...

Espero que gostem! 

Grande abraço,

@viniciusmachado
Vinícius Machado

os ciclos

carta do editor
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estilo.
Prepare-se para sorrir à toa! É que 
o Projeto Só Ria já está espalhando 
seus sorrisos pela cidade. Criado pelo 
fotógrafo Igor Barbosa, o projeto consiste 
em fotografar pessoas dando aquela 
risada gostosa. Depois as fotos são 
divulgadas no Instagram (@projetosoria), 
viram stikers e lambe-lambes e tomam 
conta das cidades. Não há nada mais 
contagiante do que ver pessoas sorrindo, 
não é? E o fotógrafo já tem planos de 
transformar o projeto em livro!

EDIÇÃO DE CONTEÚDO VINÍCIUS MACHADO TEXTO MELYSSI PERES

diGa HaHaHa!
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A AP Acessórios tem novo endereço! Agora a 
loja está no Shopping Bugavilia, um dos centros 
comerciais mais charmosos de Fortaleza, mas 
ainda na mesma região de onde tinha seu 
tradicional espaço.  E já abre com sua nova 
coleção de inverno 2014, com acessórios e peças 
de vestuário. A nova loja conceito da marca 
agrega bom gosto, qualidade e o preço acessível 
que já conhecemos. Para abrir com chave de 
outro, Audrey Hepburn foi escolhida como ícone 
do novo espaço. Superchique!                      
Rua Professor Dias da Rocha 579, loja 15

NOVO ESPAÇO

Criada pela designer Juliana Araripe, a Patrón 
cria padronagens. Trata-se da repetição 

de ilustrações criando uma estampa, que 
pode ser aplicada nos mais diversos objetos. 
Carteiras, porta-copos, bolsas, sketchbooks 
e pôsteres são algumas das peças vendidas 

no seu estúdio e pelo Instagram (@
patrondesign). A marca também cria 

padronagens exclusivas para marcas e ações 
institucionais. Rua Bento Albuquerque, 1819

CRIANDO PADRÕES

A Yap Temakeria inaugurou o mais recente 
point de sushis da região Sul. Temakis, 
ótimas entradas, sushis de tipos variados e 
sobremesas deliciosas são a especialidade 
da casa. O que não falta são pratos e 
receitas diferentes. O novo espaço é 
confortável e aconchegante. Aproveite 
os combos de temakis. Como sobremesa 
indicamos o Babado: banana madura 
crocante feita na farinha panko com 
brigadeiro e doce de leite… Irresistível!  
Av.  Washington Soares, 2565, Água Fria

novo Yap sul

Chega de ter quadros com imagens da internet que todos já conhecem! A Sem 
Print, Por Favor cria quadros, canecas e almofadas ilustrados com preços acessíveis 

e temas da cultura pop que são perfeitos para decorar espaços com muita 
personalidade. Se você gosta de filmes, seriados, música e desenhos animados, pode 
correr para o Instagram da marca (@semprint) e escolher o que levar! E novidades 

chegam quase que diariamente, hein? www.semprint.com.br

mais arte, 
por Favor
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INVERNO PARA SER FELIZ
É com inspiração na alegre cultura latina 

que a Dona Florinda traz a coleção 
Inverno 2014 – La Isla Bonita. 

Fugindo do óbvio para a estação, 
a marca apresenta peças 

em cores vibrantes, tecidos 
diferenciados e estampas 

tropicais. A campanha (linda!) 
foi fotografada na Colômbia 

– a primeira da marca fora do 
país – e causou burburinho por 

todo o Brasil! Em primeira mão: 
vêm muitas surpresas no segundo 

semestre desse ano. É para ficar de 
olho! 

 Av. Dom Luís, 1056 – 85 3224.5181

quintal animado

Nas últimas quintas de cada mês acontece o 
Quintal de Quinta, projeto criado pela Patrón, 
Byrafiusk e o Stúdio de Dança Michelle Borges. 
O evento é aberto ao público e rola dentro do 
Stúdio, reunindo todas as artes em uma noite 
animada. Lá, enquanto alguns fazem live painting, 
outros cantam, mais uns dançam, fotografam e 
conversam. Qualquer manifestação artística é 
bem-vinda! Rua Bento Albuquerque, 1819

Acompanhando o crescente mercado de arte em Fortaleza, foi 
aberta a Conteporarte, a nova galeria online da cidade. Focada em 
gravuras de séries assinadas e apostando nos artistas cearenses, o site 
pretende tornar a arte um pouco mais acessível ao público. Artistas 
como Wilson Neto, Vando Figueirêdo, Fernando França, Sergio 
Helle, Tulio Paracampos e Cecília Castellini são alguns dos parceiros 
da Contemporarte. Visite a loja online! www.contemporarte.com.br

ARTE CEARENSE 
NA SUA CASA

Aberto recentemente, o café e 
bistrô Casa de Marmelo é um 
daqueles lugares que te levam 
para várias viagens na lembrança. 
Aproveite o cardápio variado, que 
conta com cafés, chocolates, waffles, 
wraps, tapiocas, chá verde com 
lichia e quiches, para se sentir em 
casa e interagir com o ambiente, 
que tem uma vasta seleção de 
livros e objetos de decoração de 
temas variados, como música, arte, 
fotografia, design, turismo e moda. E 
lá ocorrem frequentemente eventos 
e workshops sobre esses e outros 
temas. Rua Silva Jatahy, 1610

sinta-se em casa
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‘Livre entre trópicos’ é a 
série de artes criada por 
Cris Frota para a PPPosters, 
que mostra garotas surfando 
e aproveitando nossas 
praias e o clima tropical. As obras criadas 
por Cris já estampam sketchbooks, skins de 
iPhone, canecas e, em breve, almofadas. Os 
quadros já são sucesso desde o lançamento 
da coleção e são objeto de desejo. A 
parceria rendeu um bom relacionamento 
entre Cris e a marca. Será que já podemos 
torcer por novos projetos em conjunto?                                                   
Rua Silva Paulet, 1853, loja 5

O restaurante Jardim do 
Alchymist tem ambiente 
único e serviço de alta 
qualidade, ideal para quem 
quer adicionar novas texturas 

ao paladar cearense. Os chefes Alberto Martinelli e João Ricardo 
comandam a cozinha, que mistura o contemporâneo com as tradições 
italianas e cearenses. Indicamos a burrata de búfala com espuma de 
tomates. Vai surpreender seu paladar. Rua Barão de Aracati, 801 

arte nos 
trÓpicos

alquimia 
de sabores

m

ais opçÕes veGanas

Se encontrar um bom restaurante que faça Delivery no 
horário de almoço já é difícil, imagina para quem é vegano! 
Mas o El Laricón é uma ótima opção para quem procura 
por pratos vegetarianos diversificados. Toda segunda-feira 
é divulgado o menu da semana nas redes sociais  
(@ellaricon), e as entregas são feitas em alguns bairros  
da Fortaleza. Já durante as tardes, o espaço é aberto com 
opções de lanches, que vão de sanduíches a burritos e 
coxinhas de carne de caju.  Rua Coronel Ferraz, 80

A BUSCA
Em meio ao caos, o fotógrafo Tiago Lopes busca a lucidez.  
O projeto “A Busca” surgiu como um contraponto à visão crítica 
que temos ao olhar as cidades e é uma tentativa de respirar e ver as 
coisas bonitas, as nuances da vida e celebrar o que ainda existe de 
positivo na metrópole. Através de fotos delicadas no Instagram  
(@abusca), que mostram a beleza do sol, das flores e do homem no 
seu dia a dia, o projeto tem como objetivo atingir positivamente as 
pessoas para que vejam o cotidiano de uma forma mais leve.  
Sinta-se à vontade para tirar a sua foto e marcar  #projetoabusca!

mix invoga



love 
is in 

tHe air
@arquitetothiago

Eles se parecem em tudo! 
Amam esportes, natureza e 
família, mas combinar até a 

beleza é demais.
 #belezapura

@vicentedecastroVicente e Yasmim são, definitiva-mente, o casal mais fofo do instagram, dizem que vem casamento por aí.#elesmerecem

@carolciarlini

Tem coisa mais linda 

que ver um casal 

recém-casado? 

#duplaperfeita

@leo_mamede

O amor desse casal é digno de filme. Com 

filmagem, trilha e assinatura de Léo! 

Pode rodar. #casaldecinema

@zefilho

 Liberdade é pouco para Zé e Hadji. E o 

que eles querem está (bem) longe 

de ter nome. #acheiclarice

@rayssathomaz

Quem disse que ruiva 

e moreno não combi-

nam e muito? Eles são 

daqueles apaixonados 

com orgulho!

#semprecoladinhos

@rebecathomaz

Rebeca e Pedro combi-

nam direitinho. No jeito, 

no estilo e nas roupas 

também. #casadinho

@lilianadiniz

Beijinho no ombro? Para eles que 

amam novidade, isso já é coisa do 

passado! #beijinhonocangote

@rafathomaz

Rafa e Marcelo juntos, juntinhos! 

Seria forró, reggae ou aquele

 pagodinho? 

#elesnãosedesgrudam

@marcelovieiraquindere
A natureza sempre abençoa o 

casal Bruna e Marcelo.
 É amor que transborda!

 #alémdohorizonte.

no insta
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Eu gostei bastante do convite para participar, e 
o que mais me instigou foi o objetivo, que era a  
doações dos lucros. Foi uma iniciativa empolgante, 
da qual eu nunca havia participado, e é uma 
honra ser convidado a fazer parte de algo tão 
especial e precioso. Minha inspiração inicial veio 
da neutralidade, de observar a temática abordada 
como um todo, a beleza da Copa por completo, 
tentando captar o sentimento de união e, ao 
mesmo tempo, de alvoroço e emoção que o 
futebol traz aos nossos corações. Por esse motivo, 
não quis utilizar as cores da nossa bandeira, 
pois não via esse sentimento vindo somente do 
Brasil, mas do mundo. Comecei a linha artística 
só rabiscando aqui e acolá, até formar algo mais 
geométrico, abstraindo um pouco mais a ideia e 
incrementando o personagem, a fim de mesclar 
harmonicamente as cores. E depois de concluir 
a arte, achei que estava faltando um pouco de 
explosão. Foi daí que veio a ideia de usar alguns 
jatos de tintas, para poder expressar melhor o 
que eu queria passar.

tHiaGo maia
ilustrador

vestindo



INVOGA 55 

bem

vestindo

A inVoga uniu-se ao Bazar La Boutique em uma causa nobre: criar camisetas 
que pudessem ser vendidas durante o evento e que teriam a renda 

integralmente doada ao Instituto do Câncer do Ceará. Logo escalamos um time 
de peso: Cadeh Juaçaba, Cris Frota, Gabriel Baquit, Igor Dantas e Thiago Maia. 

Os cinco enfrentaram o desafio de produzir em poucos dias ilustrações para 
estampar camisetas com o tema “ser campeão é ser solidário”. Participando da 
nossa torcida do bem, a blogueira Paulinha Sampaio posou com os criadores 

para o nosso editorial, clicado pela top fotógrafa Patricia Paes, em clima de 
comemoração.

Vamos torcer pela saúde, solidariedade e alegria do Brasil!
A seguir, os artistas falam mais de suas criações.

fotos patrícia paes    beleza manu Feitosa
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Usei como referência as minhas meninas, que eu 
sempre faço. Na verdade, no começo, fiquei um 
pouco sem saber como fazer, pois a referência era a 
Copa, e meu universo é mais praiano. Tentei colocar 
nas minhas meninas essa espontaneidade e essa 
alegria. Então fiz uma menina pulando com o cabelo 
voando e aquarelei com as cores verde e amarelo, 
que representam o Brasil, principalmente quando a 
gente fala de Copa do Mundo.

cris Frota
ilustradora
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Eu queria usar algum elemento que, quando repetido várias vezes, passasse a sensação de união. 
Abstraí alguns símbolos para que eles passassem essa mensagem. Usei as gotas como se fossem a 
participação popular, tanto na questão da torcida na Copa do Mundo, que é a principal referência 
para o projeto, como na solidariedade, pois o intuito é arrecadar fundos para o Instituto do Câncer 
do Ceará. Então, com a aglomeração de vários elementos unidos, eles conseguem passar essa ideia 
de que a união faz a força e de que todos somos um só.

Gabriel baquit
designer gráfico



INVOGA 59 



60 INVOGA



INVOGA 61 

Eu adorei a ideia. E foi bem interessante, pois tivemos 
uma liberdade criativa muito legal. Ao criar a arte, 
quis abrir mão do meu estilo pessoal e prestar uma 
homenagem à minha tia, esposa do Haroldo Juaçaba, 
que dá nome ao Instituto do Câncer do Ceará, que 
é a Heloisa Juaçaba, uma grande artista do nosso 
Estado e que faleceu no ano passado. Estou trazendo 
a referência do trabalho dela, do branco sobre 
branco, para essa estampa. E como o tema é Copa 
do Mundo, incorporei as cores verde, amarelo e azul.

cadeH Juaçaba
designer
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Foi muito interessante receber esse convite. Eu adoro trabalhar 
com ilustração, e qualquer coisa que envolva criatividade já 
é interessante, ainda mais por uma causa que envolve o país. 
É bom poder ajudar. Eu peguei o Brasil de uma forma geral, 
mas não estampei de cara. Fui no meu sketchbook e procurei 
alguma referência que eu já tinha criado antes e desenvolvi em 
cima das cores verde e amarelo e usei traços fluidos. Acho que 
ficou bem interessante.

iGor dantas
ilustrador
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Ignez FIúza: 
a dama que deu vida à arte cearense

IGnez FIúzA, ConSIDerADA A 
MuSA DAS ArTeS PLáSTICAS Do 
CeArá, é o íCone eMPreSArIAL 

De MAIor TALenTo nA áreA e 
uMA DAS MAIoreS ProMoTerS 

DA ArTe e CuLTurA De 
ForTALezA. eM hoMenAGeM AoS 
SeuS 90 AnoS, A reVISTA InVoGA 

Se une à MArChAnD PArA 
TrAçAr Seu PerFIL hISTórICo e 

ProFISSIonAL.

a arte não sobrevive sozinha. Baseada nessa frase, a 
sociedade artística cearense foi se desenvolvendo. Por 
volta de 1950, para que fossem reconhecidas, as artes 

plásticas do Ceará começaram a encontrar um direcionamento. Já 
nas décadas seguintes, elas se intensificaram através dos marchants, 
mais conhecidos como seus promovedores. Ignez Fiúza foi uma 
dessas provedoras, talvez a maior, mas sua chegada ao ramo não 
foi fácil.

De início, por volta da década de 60, Ignez trabalhava como 
decoradora em Fortaleza. Para complementar seus ambientes com 
bom gosto, a marchant buscava obras de arte, satisfazendo, assim, 
seus clientes. “Quando apareciam por aqui os artistas, como o 
Aldemir Martins e Floriano Teixeira, eu sempre estava perto para 
saber se eles tinham algum quadro para tentar comprar e colocar 
nas casas dos meus clientes”, lembra com nostalgia.

Por causa dessa disposição e sensibilidade com as artes, o 
artista e também amigo de Ignez, Floriano Teixeira, começou a ver 
nela uma porta de entrada para contribuir com as artes plásticas 
da época. Na casa de Ignez, que era localizada na Avenida Rui 
Barbosa, a ideia nasceu. “Você precisa abrir uma galeria, a cidade 
não tem galeria. Você já tem intimidade com os artistas. Eu quero 

que você abra e não admito que você não tenha uma”, recorda as 
palavras do amigo.

À época, entre os anos de 1968 e 1969, por achar que 
não tinha tempo e por trabalhar no Palácio do Governo, Ignez 
titubeou com a ideia de Floriano, mas ele insistiu. “Um dia ele me 
telefonou e disse que estava levando uma coleção de quadros 
para mim: “Arrume o seu antiquário“, lembra. Com essas palavras, 
Floriano fez crescer o embrião artístico de Ignez.

Antes que a galeria tomasse de conta do coração e do lar da 
marchant, ter um antiquário no quintal da própria casa a fazia 
apreciar ainda mais a ideia de ampliar os horizontes. “Eu recebia 
muitas pessoas. Toda vida que chegava gente, eu chamava para 
ficar atrás da casa, no meio dos móveis e objetos antigos”. 

Floriano, no entanto, viu que o espaço continha peças que 
não deveriam estar no repertório da futura galeria, decidindo 
fazer com que lá só ficassem os quadros que trouxera. Com isso, 
mostrou a Ignez como era, de fato, montar uma galeria. “Eu nunca 
tinha mexido com esse tipo de arte, nem nunca tinha pensado em 
ter minha própria galeria”, confessa.

nostalgia

por Priscilla Baima

FO
TO

S:
 P

A
T

R
ÍC

IA
 P

A
ES



INVOGA 65 



66 INVOGA

Quando a galeria de arte pôde ser finalmente 
concretizada, foi batizada com o mesmo nome do 
antiquário, que era Recanto do Ouro Preto. O nome 
foi dado devido a uma viagem que Ignez fez com o seu 
marido, César, à cidade. “Eu estive com o meu marido na 
cidade e a achei muito encantadora, cheia de antiguidades, 
por isso resolvi adotar esse nome. Era um local agradável, 
parecia que você estava realmente pelas ruas de Ouro 
Preto. A exposição foi um sucesso, Floriano vendeu tudo e 
foi muito bom. Aí fica aquela sensação gostosa de quando 
você põe uma bala na boca. A primeira é muito boa, 
em seguida, as outras vêm com sabor de limão e outros 
gostos”, brinca ao falar do sucesso da primeira exposição. 
Entretanto, o recanto passou a ter o nome da própria dona: 
Galeria Ignez Fiúza, e assim ficou.

O público que frequentava a galeria de Ignez era mais 
seleto. As pessoas se assustavam com qualquer coisa 
diferente. Corajosa, Ignez não pensou duas vezes em 
ampliar a arte para os olhares alencarinos. O pioneirismo 
de Fiúza, além de ter dado certo, acendeu a cidade para 
os artistas, que começaram a aparecer e confiaram no seu 
trabalho. “Isso foi muito interessante, porque ajudou a abrir 
os olhos de muitos artistas e decoradores. Parece que Deus 
dá o frio conforme a roupa”.

Ao abrir as portas de sua galeria por meio século, 
tanto para artistas consagrados como para os que estavam 
iniciando, Ignez incentivou a formação do gosto artístico 
do público e de colecionadores de arte, além de colaborar 
com o desenvolvimento da arte cearense, pois os artistas 
já sabiam que os espaços estavam de portas abertas, assim 
como os braços da galerista. “Eu fiquei mais avançada 
nessa área, sim, mas tudo vinha com naturalidade. As coisas 
passavam pela minha cabeça e, enquanto eu não executava, 
não sossegava. Eu fiz mais de 200 exposições”.

Após a morte do marido, a marchant precisou trabalhar 
mais. Mãe de cinco filhos, Fiúza, além de ter a galeria, ainda 
fazia decorações pela cidade para conseguir dinheiro. À 
frente do seu tempo, decorava clubes, igrejas e casamentos. 
“Antes ninguém via esse mar de gente que tem hoje. Em 
cada esquina, hoje, tem um decorador. Na época não, e 
eu me dei bem, tinha pouca gente. Dominei o mercado”. 
Na própria casa, Ignez também reformava os móveis que 
recebia, era uma espécie de marcenaria. “Tinha carpinteiro, 
tinha envernizador. Eu trabalhei duro”, declara.

Sempre inclinada a mudar e inovar, Ignez não pensava 
duas vezes antes de iniciar um projeto, mas sabia que 
era pioneira no ramo. “Quando se começa uma coisa, se 
começa muito bem. Tinha aquela dificuldade, mas também 
tinha êxito. A cidade realmente precisava ter algo que 
constituísse a cultura de Fortaleza, quase não tinha nada, 
principalmente falando de galeria. Foi uma maneira de se ter 
a comunicação da cultura com o povo.”
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“Eu trabalhei durante muito tempo em vários lugares. Primeiro 
começou lá em casa, com a galeria. Depois eu fui para um prédio 
na Avenida Desembargador Moreira levando as obras de arte”, 
ressalta. Depois de alguns anos, o dono do espaço teve que pedir 
de volta o local, e Ignez foi embora com a galeria ‘na cabeça’.

e assim nasceu la boHème

Devido a não ter mais espaço para expor as obras de arte, 
Ignez perdeu o gosto. Ficou por muito tempo sem poder expor. 
Até que, anos depois, apareceu uma casa pela Praia de Iracema. 
Esse novo espaço ficava em frente ao Estoril. As casas da região 
eram antigas e abandonadas, mas Fiúza sempre foi apaixonada 
por coisas velhas e espaços antigos. Sendo assim, alugou o local e 
começou a reformá-lo.

Lá abriu o La Bohème. O nome sofisticado é de origem 
francesa, veio de um restaurante/bar que fica em Paris. Era um 
nome fácil, simpático.  

Inicialmente, o La Bohème era um barzinho. Com o passar do 
tempo, Dona Ignez comprou as casas ao lado e o transformou 
em restaurante, deixando a área do bar atrelada à galeria. “Com 
a mudança de local, os artistas da época não quiseram expor 
suas obras lá. E eu pensei: ‘Meu Deus, esse povo não sabe ser 
moderno, arte misturada com comida era uma coisa absurda’. Eu 
acho que eu fiz um pioneirismo”.

 Em junho de 2009, o espaço fechou as portas, mas deixou 
sua poesia para os frequentadores e artistas que fizeram parte da 
realidade artística da praia.

o livro

Em comemoração aos 90 anos de vida de Ignez, sua filha, 
Elizabeth Fiúza, e Janina Sanchez criaram um presente em forma 
de livro. O livro Ignez Fiúza Fotobiografia: Ceará, Arte, Cultura 
foi lançado no Pirata Bar, que é localizado em frente ao antigo 
espaço onde o La Bohème exibia seu charme.

No livro de valor imensurável para a memória da cultura 
cearense, as autoras reconstituem a trajetória de Ignez com 

‘fotos, livros, jornais, convites, cartas e desenhos, além de conter 
depoimentos de artistas e o resgate da história familiar.

Na primeira parte da fotobiografia, Janina Sanchez expõe a 
história de Ignez como mediadora e personagem essencial para as 
artes e cultura locais. Na segunda parte, sua filha Elizabeth exibe 
a memória familiar e relata a formação de Ignez: sua vida múltipla 
e unificada pelo esforço em conseguir que a intimidade da casa 
e o trabalho com a arte se interligassem. “Foi uma recordação 
boa. Praticamente toda a memória da minha trajetória está lá. E 
é um livro que pode esclarecer muitas coisas, como saber sobre 
exposições e documentos. Cada exposição que eu fazia guardava 
tudo, jornais, recortes, catálogos, tudo.”

a vida e o tempo

Ao ser perguntada sobre viagens e em quais cidades gostaria 
de morar, Ignez disse que viajou muito, conheceu muitos lugares, 
mas não trocaria o Brasil. “A gente tem que gostar da nossa terra, 
mesmo com alguns problemas. Falta cultura, falta educação, mas o 
lugar é aqui!”, exclama.

Atualmente, Dona Ignez vive em função da família e dos 
amigos. “Meu sonho é ver a família toda crescer e que eu possa 
conseguir ajudá-los, com a minha palavra, com a amizade. Eu faço 
questão de ser amiga dos meus filhos. A gente é uma panelinha 
só”. Sem arrependimentos, Ignez tem orgulho de ter vivido em 
função do trabalho e dos filhos durante a sua vida.

iGnez por iGnez

“Eu fui uma mulher muito abençoada. Consegui caminhar sem 
precisar de ninguém para sobreviver. Os meus cinco filhos foram 
educados só por mim. Consegui mandar alguns para o exterior, 
outros não quiseram ir. Hoje em dia, depois que fechei a galeria e 
por não conseguir ficar parada, comecei a ter aulas na Faculdade 7 
de Setembro (FA7).”

Aos 90 anos, Ignez é inspiração para muitos que estão 
começando: “Eu não mando mais no meu corpo, ele é quem 
manda em mim”.
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amor e sucesso 
de sobra
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e nquanto Lelê comanda 
seu blog, o We Pick, a 
loja de decoração Home 

It e ainda presta consultoria de 
marketing a inúmeras empresas 
nacionais, Cris é directrice de 
boutique da Dior no Brasil. 
Ambas amam o que fazem, são 
impecáveis no estilo e na vida 
pessoal, mas, acima de tudo, 
prezam pelo amor e admiração 
mútuos. Convidamos as duas 
para falar sobre amor, moda, 
trabalho, estilo de vida e sua 
relação, claro.

EMPRESÁRIAS DE SUCESSO

LELÊ: “Sempre admirei a dedicação que a minha mãe teve e tem com tudo o que ela 
faz. Com certeza isso me inspirou muito, pois ela sempre me encorajou a encontrar meu 
caminho profissional e a trabalhar com o que eu amo.”

CRIS: : “Talvez lá atrás, no comecinho, eu a aconselhei. Agora ela anda com as próprias 
pernas, é um exemplo de empresária. Foi a primeira blogueira e percursora de várias ideias 
que vieram a ser seguidas. É muito bom ver que ela é um exemplo. Tenho um orgulho 
infinito dela.  E se precisa de alguma coisa, que é nunca, estou prontinha para ajudá-la. Hoje, 
ela me traz o atual, o virtual, eu só posso oferecer a minha experiência.”

SUPERANDO DISTÂNCIAS

LELÊ: “Eu e a minha mãe sempre tivemos uma conexão muito forte, independente de 
estarmos perto fisicamente. Nos falamos praticamente o dia todo, não passamos um dia 
sem nos falar! Então mesmo não nos vendo com a frequência que gostaríamos, devido à 
correria do trabalho, estamos sempre perto.”

CRIS: “Os filhos inevitavelmente crescem. A distância física começa aí. Já tive bastante 
tempo para me habituar com horários diferentes, ausências, encontros e desencontros. 
Hoje, isso não atrapalha a relação, ao contrário, melhora. Quando estamos juntas, não existe 
nada melhor. Falamos o dia todo, por whatsapp, telefone e tudo que o mundo moderno 
pode oferecer como facilitador. O nosso relacionamento foi construído para superar 
distâncias físicas ou de tempo.”

MOMENTOS PRECIOSOS

LELÊ: “Uma coisa que fazemos muito juntas e que acho que é a nossa cara é quando 
ficamos deitadas na cama dela por horas batendo papo, lendo revistas, assistindo a filmes. 
Todos os momentos em que estamos juntas são felizes, mesmo quando estamos passando 
por momentos difíceis, pois o fato de termos uma a outra com certeza traz felicidade.”

CRIS: “Eu e a Lelê temos essa história de longas conversas na minha cama. Esses 
momentos foram, são e sempre serão os melhores. Tudo que dividimos, nossas risadas, 
nossas lágrimas, nossas surpresas, nossos medos e nossas alegrias são parte do que temos 
de melhor: uma a outra. Passamos muitos momentos difíceis. Juntas passamos, por exemplo, 
pelo meu câncer. Essa menina tem uma fibra como poucas. A dignidade dela vivenciando 
meu sofrimento,envergando sem quebrar, foi surpreendente. Ela é muito forte, muito 
companheira, muito solidária, muito carinhosa, muito corajosa, muito dedicada. É um 
exemplo a ser seguido.”

Lelê Saddi e Cris Lotaif são grandes 
empresárias e mulheres apaixonadas 
pela vida. Apesar da rotina corrida, 
elas estão sempre muito ligadas 
uma a outra, e são um exemplo de 
boa relação entre mãe e filha.

elas por elas
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INDISPENSÁVEIS

LELÊ: “Colo de mãe é colo de mãe. Nos 
momentos mais difíceis da minha vida, tudo que eu 
quis era o colo da minha!”

CRIS: “A companhia dela na hora dos exames 
semestrais é tudo. E o carinho dela durante a minha 
recuperação da cirurgia e durante a quimio são 
inesquescíveis. A força dela para me ajudar a superar 
aqueles momentos fez toda a diferença na minha 
vida. Carinho dos filhos é o único ar que realmente 
respiramos.”

PROGRAMAS DE FAMÍLIA

LELÊ: “Adoro ir para Trancoso com minha mãe!”

CRIS: “Além de viajar juntas, gosto de ir à livraria 
com ela. Somos igualmente compulsivas com livros, 
saímos carregadas. É hilário!”

ENSINAMENTOS FASHION

LELÊ: “O principal cuidado de beleza que ela me 
passou foi de sempre tirar a maquiagem antes de 
dormir! E passar hidratante no corpo. Sobre moda, 

“Ela me ensinou a me doar e fazer o bem 
para todos que estão em volta de mim. Me 
ensinou a perdoar, a não julgar e a ser fiel aos 
meus princípios e valores. Além de educada, ela 
é linda, inteligente, querida, uma mãe espetacular, 
filha incrível, irmã, mulher, empresária, tudo! Eu 
não mudaria nada nela. Acho minha mãe uma 
pessoa única, que emana o bem por onde passa, 
e pessoas assim precisam permanecer desse jeito 
para sempre.”

“Acho que sou um pouco mãe amiga, coruja, 
conselheira e ainda a mãe que ouve conselhos. 
A troca é grande. A Lelê nasceu adulta. É incrível 
a capacidade dela de compreensão e reação da 
vida. A lembrança mais marcante que tenho com 
a Lelê é logicamente o momento que ela nasceu. 
Curiosamente, ela nasceu branquinha como uma Lua 
e com os olhos abertos. Eles ficaram abertos para 
uma visão do mundo que poucas pessoas têm. Ela 
nasceu linda, foi sem dúvida a maior emoção da minha 
vida. Como é sabido por todos, eu estava louca para 
ter uma filha mulher antes. E Deus me mandou essa 
princesa de presente. Que momento mágico para 
uma mãe! Hoje admiro ela inteira. Não tem uma 
única característica nela que eu não admire. Mas tem 
uma coisa muito particular, que eu admiro mais que 
tudo: é a integridade. Ela é totalmente coerente com 
seus valores. Ela é verdadeira. Ela é transparente. 
Leal. Honesta. Boa. Dadivosa. Justa. Amiga. Carinhosa. 
É raro achar alguém assim. Ela é a melhor filha que 
alguém pode ter. É uma pessoa de qualidades raras no 
mundo de hoje. Só tenho do que me orgulhar.”

FilHa e Fãmãezona

ela me ensinou a investir em peças eternas, que 
eu poderia usar por um longo período de tempo 
da minha vida. E a usar peças que valorizam o meu 
corpo, e não necessariamente usar algo que está na 
moda. Acho a minha mãe uma das mulheres mais 
elegantes da vida.”

CRIS: “Ela me trouxe o frescor da juventude. As 
tendências, que para mim às vezes são difíceis de 
digerir, ela usa como se fosse coisa antiga. Ela não 
titubeia em usar o novo, isso estou aprendendo 
sempre com ela.”

CONSELHEIRAS AMOROSAS

LELÊ: “Acho que hoje minha mãe é bem tranquila 
em relação a namorados. Ela sabe que tenho uma 
relação estável e madura, então não se preocupa 
muito em ter que me aconselhar. Mas com certeza 
quando eu era mais nova ela tinha que intervir mais!”

CRIS: “Nos aconselhamos como amigas. Hoje, 
as nossas relações são discutidas de igual para 
igual. Conversamos sobre tudo e somos felizes 
por estarmos vivas e termos a oportunidade de 
dividirmos nossas alegrias.”
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mães   com

açúcar
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mães   com

açúcar
Convidamos Ana Campos, Mana 
holanda, Fernanda Pinho e Sara 
França, quatro ilustres avós, para 
celebrar com a gente e sues netos 
e netas o dia das mães. Afinal, 
elas já são mestres no assunto!
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“Com meu primeiro neto, o Ian, fiquei receosa, mas 
ser avó é uma maravilha! É você dar o amor que você 
tem, respeitando os limites. Você não é mais a mãe, você 
é a avô e pode curtir com eles. As pessoas dizem que 
avó não é para educar, mas também damos uns toques. É 
maravilhoso ver a filha da sua filha, é muito gostoso. Adoro 
levar meus netos para a praia, estar em casa com eles, todo 
momento é uma diversão. E a melhor parte de ser avó é 
a relação de amizade e amor que temos com eles, mas 
o maior desafio é cuidar deles como netos, e não como 
filhos, saber diferenciar.”

ser avó

fernanda pinho
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ser avó
“Foi uma surpresa quando soube que seria avó. Já tenho um neto de 

criação, o Pedro, e hoje é tudo uma curtição. Ser avó é uma satisfação tão 
grande, um amor dobrado, é um sentimento inexplicável. É diferente de 
filho, é diferente do amor que sinto por minha mãe e do que sinto pela 
minha filha, é uma coisa que nem dá para explicar, é tão gostoso que nem 
dá para definir que sentimento é esse. A grande felicidade em ser avó é 
ser avó, compartilhar o amor dos meus filhos pelos seus filhos, isso é bom 
demais, ver a felicidade da sua filha em estar feliz em ser mãe. Já o maior 
desafio é deixar os netos se divertirem, mas mantendo na linha, mesmo 
que fugindo um pouquinho. E se eu pudesse dar um conselho às novas 
mães e avós é que não criem seus filhos com hipocrisia, pois quando eles 
tiverem os deles também vão repassar isso. Em qualquer relação tem que 
agir sempre com lealdade.”

ana campos
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ser avó
“No começo foi uma surpresa, mas só fez 

acrescentar. Ser avó é bem melhor que ser mãe, 
só fazemos as vontades deles, não temos que nos 
preocupar se comeram, não tem essa história de 
sorvete só depois do almoço, pois avó é para deixar 
fazer tudo do que gostam. Meus netos vêm pouco 
à minha casa. Hoje eles são cheios de atividades, os 
tempos são outros, então isso diminui o convívio, 
mas procuramos todo sábado almoçar juntos. Esses 
momentos é que são ímpares na vida da gente. 
A maior alegria em ser avó é ver a alegria e a 
realização dos nossos filhos. Quando viramos mães 
é que vemos que isso é a plenitude, então quando 
vemos nossos filhos sendo pais e mães, percebemos 
que eles vão passar por isso também. Para mim foi 
fundamental ser mãe, por isso que penso que para 
eles é a maior satisfação. E não tem desafio em ser 
avó, só tem coisa boa, só tem alegria e diversão!”

sara frança
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“Mãe tem todas as obrigações, e avós são para abraçar, beijar 
e (quando cansar) devolver para os pais. E desejei tanto ser 
avó! Quando recebi a notícia foi a maior felicidade que já tive. 
Hoje tenho sete netos e com cada um é uma emoção diferente. 
Primeiro tem a preocupação que venham com saúde, depois é 
só curtir. A melhor parte em ser avó é a alegria que eles dão. A 
gente se renova, volta a ser mais jovem em conviver e conversar 
com eles. Já aprendi tanta coisa linda com meus netos, eles têm 
tanta coisa para ensinar a gente, aprendi até a usar o Whatsapp! 
O maior desafio é vê-los crescerem e se encaminharem na vida. 
Mas meu maior orgulho é a união da nossa família, todos temos 
muito carinho um pelo outro.”

ser avó

mana holanda
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 UM CA
SAL         

 

tres be
llo

 
Eles são jovens, carregam em seus DNAs o melhor da cultura mundial e sabem 

como ninguém o que é cool. Estamos falando da italiana MariaSole Cecchi e do francês 

Dimitri Mussard, um casal que escolheu o Brasil como lar e diretamente de São Paulo 

comanda as iniciativas mais inovadoras da moda nacional e mundial.

 

 
Acompanhe nosso passeio de patins e skate pelos cenários urbanos e cheios 

de grafites de SP e conheça mais sobre seus trabalhos e do relacionamento que encanta a 

todos.

Fotos: Felipe Morozini 
Coordenação de Moda: Levi Arruda 
Styling: Flávia Brunetti 
Produção de Moda: Giulia Costa Lima e Renata Morrone 
Beleza: Markito Costa 
Assistente de Produção: Suyane Correa 
Tratamento de Imagens: Alex Araújo



MariaSole usa:  
jaqueta Lu Monteiro 
vestido Lanvin para H&M 
casaco (amarrado na cintura) Suit 
meia calça Lupo 
tênis Twins for Peace

Dimitri usa: 
jaqueta Phillip Linn 
camisa jeans Asos 
calça Suit 
tênis Twins for Peace
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Empresário, pioneiro e com um background privilegiado: Dimitri 
Mussard deixou a França, onde sua família comanda uma das 
maiores maisons de luxo do mundo, para começar suas 
empreitadas pelo Brasil. E já colhe frutos: a Acaju do Brasil,
agência de representação comercial de marcas de moda es-
trangeiras no Brasil, e a Dri Dri, gelateria londrina que tem a filial 
brasileira sob seu comando, são cases de inovação e sucesso. A 
seguir, Dimitri conversa com a inVoga sobre seus negócios e sua 
visão sobre os desafios que um empresário estrangeiro enfrenta 
no país.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES  
E FACILIDADES PARA UM EMPRESáRIO  
ESTRANGEIRO VIR INVESTIR NO BRASIL?
As dificuldades são enormes: desde conseguir um visto até 
achar um parceiro brasileiro para abrir uma empresa. Aqui 
realmente tudo demora muito mais que na Europa, e eu que 
vim do mercado financeiro de Londres estava muito mal 
acostumado, porque lá tudo funciona perfeitamente. Tem 
uma expressão que odeio, que é o “pode deixar”, porque na 
verdade não pode deixar nada! Uma coisa realmente terrível 
aqui é o sistema tributário. Eu importo produtos que não pos-
so achar no Brasil e pago 100% de impostos em cima deles. 
Como é possível pagar 100% de impostos sobre um produto 
que você importa, especialmente no Brasil que exporta tanto?! 
Mas essas dificuldades também me protegem, porque poucas 
pessoas têm a energia que eu tenho e o desejo de conseguir 
criar empresas rentáveis no país. Muitos gringos vêm aqui se 
achando melhores e voltam para Europa sem nada. A delícia é 
o positivismo que todos têm quando você fala de um projeto. 
Em Paris, cada vez que você apresenta um projeto novo as 
pessoas sempre falam “não acho tão diferente” ou “não existe, 
então não vai funcionar”. Aqui é sempre a melhor ideia do 
mundo, então isso ajuda no momento de criar uma coisa. São 
Paulo, especialmente, é uma terra de empreendedores. Outra 
delicia é de conseguir, ainda em 2014, ser o pioneiro em uma 
atividade que você cria!

QUAIS SÃO OS COMPONENTES NECESSáRIOS 
PARA UMA EMPRESA ESTRANGEIRA FAZER SUCESSO 
NO BRASIL? 
Essa é uma pergunta impossível de responder, porque se 
tivesse uma receita de sucesso, gostaria de conhecê-la, e se 
eu tivesse não acho que daria para os outros! Mas uma coisa 
que acho é que tem que ser flexível! Aqui não trabalho como 

DIMITRI MUSSARD

Aqui é sempre A
melhor ideiA do
mundo, então isso AjudA 
no momento de criAr 
umA coisA. são pAulo, 
especiAlmente, é umA 
terrA de 
empreendedores.

“

“

entrevista



Dimitri usa: 
camisa jeans Asos 

calça Suit 
tênis Twins for Peace



na Europa. E para ser sinceiro é uma pena, porque lá as 
coisas são mais fluidas, mas também existem mais opor-
tunidades no Brasil.

COMO VOCê Vê O MERCADO DE MODA  
BRASILEIRO? NO QUE PRECISAMOS INVESTIR?
O mercado brasileiro é muito segmentado entre as 
marcas nacionais e as marcas importadas de luxo. Mas 
os brasileiros têm uma sensibilidade muito grande pela 
moda, e eles viajam mais, então estão com uma cultura 
de moda cada dia melhor. Se olharmos para o Japão, ou 
mais recentemente para a Rússia, podemos ver que há 
10 anos só havia as marcas nacionais e as importadas de 
luxo. Hoje se você percorrer as ruas de Moscou, vai ver 
que todas essas marcas que são “o novo luxo”, o “luxo 
intermediário”, estão presentes e são compradas pelos 
russos. Então tem espaço, sim, especialmente porque os 
brasileiros são muito mais estilosos que os russos (e sou 
de origem russa)! Então vocês podem investir nas marcas 
que estamos importando!

COMO FOI A CRIAÇÃO DA EMPRESA ACAJU  
DO BRASIL?
Na verdade a ideia principal era de criar um site de life-
style (moda, música, viagem, design). Para patrocinar esse 
site eu me reuni com marcas de moda que adoraram, 
porém precisavam de um distribuidor. Daí eu decidi mon-
tar a Acaju do Brasil junto com dois sócios brasileiros. Mas 
não era só por isso, também percebi que tinha um espaço 
enorme para todas as marcas internacionais legais que 
não são as marcas de luxo óbvias que tem em qualquer 
shopping de luxo no mundo.

QUAIS SÃO OS CLIENTES DA ACAJU E COMO 
VOCÊS OS ESCOLHEM?
As marcas que temos são descoladas, que você consegue 
achar nas lojas conceitos e department stores em Paris, 
NY, Tokyo… E essa curadoria vem de uma observação 
que eu tive desde minha chegada ao Brasil: o mercado 
de moda é segmentado entre as marcas nacionais, de um 
lado, e as marcas extremamente luxuosas importadas, do 
outro. Mas entre essas duas categorias não existiam todas 
essas marcas que nós gringos também compramos fora 
e que também são compradas por brasileiros viajando. 
Trabalhamos com Les Petits Joueurs, Twins For Peace, 
Thierry Lasry, SUIT, Pantone, Case Scenario, The Wallart, 
Weill, Karen Walker, Le Specs, entre outras.

VOCÊ CONHECE O MERCADO MUNDIAL  
DE LUXO PROFUNDAMENTE. O QUE FEZ COM  
QUE OPTASSE POR TRABALHAR COM MARCAS  

MENORES?
Meu pai é russo e não deixava a moda “chegar no centro 
da mesa”, como falam na Rússia. Então eu acho que foi 
uma coisa quase subliminal, porque nunca achei a moda e o 
luxo coisas interessantes. Olhando para trás eu acho que só 
peguei referências, mas talvez isso seja o mais importante. 
As marcas que eu vendo são menores para o público dos 
novos ricos, mas não são marcas menores para as pessoas 
que estão cansadas dos logotipos e interessadas por coisas 
novas e diferentes. Mas concordo que em termo de 
visibilidade as marcas que eu trabalho são muito menos 
famosas que os grandes nomes do luxo, e pessoalmente eu 
acho que é também por isso que são tão legais!

RECENTEMENTE VOCê TROUXE PARA SÃO PAU-
LO A FAMOSA GELATERIA LONDRINA DRIDRI. 
COMO FOI A ESCOLHA DESSA EMPREITADA?
A Dri Dri é uma gelateria artes¬anal que eu abri com meu 
melhor amigo, irmão do coração, Nicolas de Virieu. Está 
indo super bem e todos podem nos visitar na Rua Padre 
Joao Manuel, 903, nos Jardins, porque nossos produtos são 
excelentes. Excelentes porque nossa base é exclusiva e 
é feita em nossa empresa na Itália. Fazemos nosso gelato 
diariamente com frutas frescas, leite fresco e importamos 
também as matérias primas que não achamos no Brasil na 
mesma qualidade (pistache, chocolate, baunilha…). Essa foi 
a razão de escolher a Dri Dri: a marca já existe fora, acha-
mos que é a gelateria mais cool em termo de identidade 
visual, e os produtos são sensacionais.

GASTRONOMIA E MODA PARECEM SER SUAS 
áREAS PREFERIDAS PARA TRABALHAR. EXISTE 
MAIS ALGUMA?
Eu sou empreendedor, o que me interessa é criar coisas, e 
a área que trabalho não é sempre a minha preferida. Tem a 
ver com oportunidades. Minha área preferida é o esporte, e 
meu sonho é de ter um clube de futebol!

VOCÊ TEM ALGUM ÍDOLO PROFISSIONAL?  
SE TIVER, QUEM É?
Como falei para você, eu sou louco por futebol. E nasci em 
Paris, então o melhor jogador do Paris Saint Germain quan-
do eu era muleque era o Raí. Só que agora o Raí virou um 
grande amigo e faz parte da minha família brasileira. Então é 
difícil de falar dele como ídolo ainda, mas se tem que falar 
um nome eu continuarei a falar Raí. 

QUAIS SÃO OS SEUS PLANOS PROFISSIONAIS 
PARA 2014?
Continuar o que estou fazendo: trazer ainda mais coisas 
legais pelo Brasil (moda, gastronomia...).
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Olhar para a moda de um jeito ainda não visto é o maior desafio 
de MariaSole Cecchi, designer de acessórios à frente da Les Petits 
Joueurs. Em sua marca, ela cria bolsas decoradas por peças de Lego. 
Não precisamos nem reforçar quanto isso já nasceu como uma 
inovação na moda! A italiana, que tem o Brasil como sua base para 
dominar o mundo dos acessórios, conversou com a inVoga sobre sua 
marca e criatividade. Confira a seguir.

DE ONDE VOCÊ TIRA INSPIRAÇÃO?
De tudo o que está perto de mim. Viajo muito, e tudo é uma fon-
te de inspiração, mas em geral o que me inspira mais é o mundo 
da arte.

QUAL É A MAIOR DIFICULDADE EM CRIAR PRODUTOS 
COM UMA IDENTIDADE TÃO FORTE?
A minha aspiração sempre foi criar produtos únicos, diferentes do 
que já tem no mercado. Então a maior dificuldade é se renovar, ter 
novas ideias e saber realizá-las com a própria identidade da marca.

COMO VOCÊ LIDA COM AS CóPIAS? VOCÊ TOMA  
ALGUMA PROVIDÊNCIA PARA EVITá-LAS?
Infelizmente não tem como evitá-las, mas estou me protegendo 
com advogados para poder marginar as vendas das cópias.

ALÉM DAS PEÇAS LEGO, QUAIS SÃO OS OUTROS  
MATERIAIS UTILIZADOS NAS BOLSAS QUE VOCÊ CRIA?
Na coleção que acabei de apresentar, utilizei vários materiais e 
técnicas diferentes. Estou usando bastante o acrílico com vários 
intarsios, couros exóticos e couros estampados.

COMO É A LOGÍSTICA DE MORAR EM SÃO PAULO,  
TER SUA MARCA NA ITáLIA E AINDA VENDER EM  
MULTIMARCAS DE TODO O MUNDO?
É muito difícil e cansativo, mas ao mesmo tempo me permite ter 
uma mente elástica, de buscar informações e inspirações impor-
tantes para o meu trabalho. Em São Paulo eu crio as coleções e na 
Itália eu as realizo. Agora tenho uma equipe na Itália que cuida da 
produção e de todo o relacionamento com os clientes. Essa ajuda 
me permite me concentrar mais na criação e ter o tempo de ficar 
no Brasil.

SUAS BOLSAS SÃO FREQUENTEMENTE VISTAS ENTRE 
AS AS CONVIDADAS DAS PRINCIPAIS SEMANAS DE 
MODA MUNDIAIS. VOCÊ Já ESPERAVA QUE SUA MARCA 
FIZESSE TANTO SUCESSO TÃO RáPIDO?
Desde que eu comecei a exportar as minhas bolsas, percebi que 
sempre foram muito apreciadas, porque são diferentes e trans-
mitem uma mensagem. Então cada vez que as fashionistas as 
utilizam, atraem muita atenção, principalmente dos fotógrafos de 
street style. Isso foi muito importante para o crescimento da marca, 
mas com certeza foi a consequência de um trabalho muito duro de 
relações públicas.  

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERíSTICAS DO SEU 
ESTILO QUE VOCÊ IMPRIME NA LES PETITS JOUEURS?
Querer me diferenciar sem perder a elegância e o conforto.

VOCÊ TEM ALGUM ÍDOLO PROFISSIONAL? SE TIVER, 
QUEM É?
Não tenho muito ídolos, mas pessoas que me influenciaram. As 
minhas avós, principalmente. A mãe do meu pai era uma costurei-
ra e teve a própria marca de roupas, e a mãe da minha mãe era 
uma pintora. Cada trabalho delas deixou em mim algo importante, 
especialmente a vontade de fazer sempre o máximo! 

QUAIS SÃO OS SEUS PLANOS PROFISSIONAIS  
PARA 2014?
São muitos, mas um passo importante é consolidar a presença da 
marca nos vários mercados onde está sendo vendida, fazer novas 
colaborações e entrar em mercados importantes, como os Estados 
Unidos, onde ainda não temos ponto de vendas.

 

MARIASOLE CECChI

entrevista



MariaSole usa:  
vestido Lanvin para H&M 

casaco (amarrado na cintura) Suit 
meia calça Lupo 

patins Acervo Pessoal
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Dimitri e MariaSole poderiam dominar o mundo juntos, mas por 
enquanto estão dominando a vida de casal em São Paulo.   
Aproveitamos que com eles o clima de romance sempre está no ar  
e descobrimos mais sobre a relação de sucesso dos dois. E já  
podemos adiantar: eles são uns fofos!

UM FRANCÊS E UMA ITALIANA QUE Já VIAJARAM POR 
BOA PARTE DO MUNDO E ESCOLHERAM MORAR EM 
SÃO PAULO. O QUE O BRASIL TEM QUE CONQUISTOU 
VOCÊS?
Dimitri: A Sole chegou depois, então será que eu sou o que con-
quistou ela?! O que conquistou a gente foi o seu povo. A simpatia 
dos brasileiros é única.
MariaSole: A energia maravilhosa e a curiosidade dos brasileiros.

QUAIS FORAM AS MAIORES DIFERENÇAS CULTURAIS 
QUE VOCÊS SENTIRAM QUANDO CHEGARAM AQUI?
D: Tem muitas coisas diferentes, mas no final somos todos latinos.
MS: Mudar de Paris para São Paulo foi um grande choque cultural. 
Tudo é diferente, e até o meu corpo precisou se acostumar. 
Agora quando eu volto à Europa, as pessoas me falam que pareço 
uma brasileira. Acho então que a maior diferença está no jeito de 
viver, de ser relacionar com as pessoas.

QUAIS SÃO AS LIÇõES QUE O BRASIL DEVE APRENDER 
COM OUTROS PAÍSES?
D: Quem sou eu para dar lição para alguém! A única coisa que eu 
falaria é para não imitar a França.
MS: Concordo com o Dimitri!

COMO VOCÊS SE CONHECERAM?
D: Eu encontrei a Sole em uma festa em Paris. Ela estava vestida 
de uma maneira totalmente diferente das outras, e achei ela ex-
tremamente sexy. Mas como era o único que não estava falando 
com ela, é obvio que ela queria falar comigo! Depois ela me falou 
que ela morava na mesma rua...
MS: Eu conheci o Dimitri em uma festa em Paris. Eu lembro que 
não queria ir, mas que no final fui.. e me diverti muito!

DIMITRI, COMO A MARIASOLE CONQUISTOU VOCÊ? 
MARIA, COMO O DIMITRI TE CONQUISTOU?
D: Eu fui conquistado com o nome dela primeiro. MariaSole é 
superbonito. Depois o sotaque Italiano dela quando fala francês, 
que é supercharmoso. Sole é diferente, ela faz coisas por amor, 
muito sensível, criativa e engraçada. Eu estou com a Sole desde o 
primeiro dia que a encontrei!
MS: Ele me conquistou porque era loiro de olhos azuis. E também 
porque ele não me dava atenção! Fiquei a noite inteira olhando 
para ele, para ver se ia ter uma reação.

QUAL EXPERIêNCIA INESQUECíVEL VOCêS Já 
PASSARAM JUNTOS?
D: A verdadeira experiência inesquecível é de morar juntos em 
um país que não é nosso. Ela é de Firenze, e eu sou de Paris. 
Morar em São Paulo é uma experiência sensacional.
MS: A nossa primeira viagem no Brasil, no Nordeste, depois de 2 
semanas que a gente se conheceu. Foi inesquecível. Nesse mo-
mento que eu decidi que queria morar no Brasil também!

COMO É O DIA A DIA DE CADA UM?
D: Trabalho, trabalho, trabalho. Antes só tinha a Acaju do Brasil, 
então pelo menos no fim de semana eu estava tranquilo, mas 
agora com a Dri Dri, trabalho também aos finais de semana.
MS: A gente trabalha muito. O Dimi gosta de treinar todos os dias, 
eu gosto de ficar um pouco mais na cama e tomar um bom café 
da manhã. Depois a gente fica na correria da cidade, e à noite eu 
gosto de cozinhar um jantar para nós, e depois a gente gosta de 
assistir a uns filmes.

QUAL É O PROGRAMA PREFERIDO DE VOCÊS DOIS?
D: De não ter um e usar nossa imaginação e espontaneidade.
MS: Assistir a filmes, ir passear no bairro do Bixiga para achar anti-
guidades, descobrir restaurantes diversos, ir ao spa fazer massagem 
em dupla.

E QUAL É O DESTINO PREFERIDO DE VOCÊS PARA 
FUGIR DE TUDO?
D: A fazenda Catuçaba, no interior de São Paulo, e a casa da 
minha mãe, na Provence em Maussane Les Alpilles.
MS: Picinguaba, no Brasil; e na França, na casa da mãe do Dimi.

QUEM CUIDA MAIS DA CASA?
D: A Sole vai falar que é ela, mas sinceramente são os dois.
MS: Eu gosto muito de mudar as coisas, os lugares dos móveis, 
pintar e decorar. O Dimitri é muito organizado e então ele ajuda 
a deixar a casa sempre organizada, pois ele briga muito comigo 
quando vê a minha baguncinha!

VOCÊS COSTUMAM RECEBER OS AMIGOS?
D: Sim, adoramos receber em casa para jantar, tomar uns drinks e 
até fazer festas loucas!
MS: Sim, sempre. A cada semana tem amigos visitando da Itália 
ou da França, e a gente gosta também de organizar jantares no 
terraço. Eu adoro!

QUAIS SÃO OS TALENTOS POUCO DIVULGADOS DE 
CADA UM DE VOCÊS?
D: Sou um ótimo jardineiro e eu sei pichar.
MS: Eu sou uma ótima bailarina.

o casal

entrevista



MariaSole usa:  
jaqueta Lu Monteiro 
óculos Le Specs 
saia e regata acervo pessoal 
tênis Twins for Peace 
bolsa Le Petit Joueurs

Dimitri usa: 
camisa River Island 

calça Suit 
tênis e boné Twins for Peace 

óculos Le Specs



MariaSole usa:  
casaco Twins for Peace 
vestido Jolie 
colares Le Petit Joueurs 
tênis Twins for Peace 
óculos Karen Walker

Dimitri usa: 
casaco Twins for Peace 
camisa acervo pessoal 

bermuda Suit 
tênis Twins for Peace 
óculos Thierry Lasry
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shopping.

Antes de criar sua própria marca, a designer Lígia Nântua começou 
a desenvolver seu trabalho artesanal criando flats mega cool para 
as amigas com materiais originais e típicos de nossa terra, como o 

crochet e a palha. Com grande repercussão e aumento da clientela, 
a designer criou a Fridíssima (nome dado em homenagem à artista 

mexicana Frida Kahlo), e hoje suas sandálias viraram mania na cidade! 
 Para encomendar: (85) 9927.0876.

asas para que te quero, 
se tenHo Fridíssima para calçar?

EDIÇÃO DE CONTEÚDO LEVI ARRUDA TEXTO MELYSSI PERES
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VEM poR aí: NoVoS hitS

mole, rara 
(E CaRa)
A criação mais icônica do designer 
Sergio Rodrigues, a famosa poltrona  
“Mole”,  teve sua primeira versão criada 
em 1957, quando o fotógrafo Otto 
Stupakoff encomendou ao carioca 
um sofá “esparramado” para seu 
estúdio. Com design do tipo “ame ou 
odeie” (faço parte do time que ama!) 
e variações de cores e madeira, a 
poltrona pode ser encontrada na Loja 
Ouvidor Av. Santos Dumont, 3621.

Expert em ocupar espaço nos guarda-roupas 
de ícones mundiais da moda, como Rihanna, 
Chiara Ferragni e Shea Marie, a marca HOMJ 
(House of Mother Joana) ficou famosa por 
transformar com seus apetrechos bordados, 

peças urbanas e casuais do dia a dia em obras 
de arte com pegada pop e um quê de brasilidade. 

A marca chega a Fortaleza no seu mais novo ponto 
de venda: Jolie VT - Av. Sen. Virgílio Távora, 866.

Após criar o sucesso 
“Love” - que chegou a 
inspirar criações de marcas 
nacionais de acessórios 
como se fossem it-bags 
de tradicionais maisons 
francesas   - a designer 
MariaSole Checci, da marca Les Petit Joueurs,  lança sua nova criação: 
bolsa de couro de píton colorido. Ainda que a demanda do modelo 
LOVE esteja cada vez maior, a bolsa de piton colorido promete uma 
“dobradinha fashion” de hit Brasil à fora. Reserve a sua na Meia Sola 
Maison Av. Dom Luís, 1037.

HOMJ na Jolie VT

L’AFRIQUE, C’EST CHIC!
Desde matérias primas tipicamente naturais às estampas e aos 
couros mais exóticos, o mood africano reinou absoluto em 
algumas das principais passarelas do mundo, como da maison 
francesa Valentino. Sem deixar nada a desejar, a grife de 
beachwear R Do Sol aproveitou o mood e se inspirou na etnia do 
continente fashion da vez para criar sua coleção de inverno 2014 
com estampas exclusivas. As peças desejo são os caftans fluidos. 
Solte suas feras!
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Roupas estampadas com padrões e cores que imitam peles de animais, 
conhecidos hoje como animal prints, já são usadas desde 1930. E não há como 
negar que a estampa de onça é a mais clássica delas e volta e meia reaparece 
como tendência. Então aprenda já três maneiras supermodernas de usar a 
oncinha e corra para garantir a sua!

oncinHa
collor mix 

estampa
blazer

blazer 
Guapa

vestido Joiola

blazer e body 
Guapa

blusa 
Joiola

saia cosmic

carmen steffens

saia cholet

GuapaJorge bischoff

vestido urb store

Guapa

saia 
midi
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blazer e short 
miss mano

blusa lápis lazúli

blusa ap acessórios

sonho dos pés sonho dos pés carmen steffens

capodarte

As cobras aparecem na natureza com diferentes cores e padronagens,  
então por que não levar essa diversidade para o seu closet?  

Aposte em peças com estampa python colorida e revele seu lado selvagem.

pYtHon
verde

rosa neutro azul

colete e saia 
Jolie

vestido 
cholet

saia 
cosmic
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lápis lazúli

bayusha
A cor leva o nome de uma 
cidade francesa famosa por seus 
vinhos. O tom é o must have 
desse inverno, esquentando 
qualquer look. Aposte em 
produções monocromáticas 
até nas cidades mais quentes 
do nosso país tropical. Da 
produção casual com shortinho 
à mais formal com calça e salto 
alto, a cor sempre faz bonito.

BURGUNDY

lápis lazúli

Jorge bischoffJorge bischoff

dona Florinda

lavie Joias

bayusha
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de eLeVAR a
Auto Estima

Um jeito Novo

an
tes

de
pois

de eLeVAR a
Auto Estima

Um jeito Novo

3X MAIS VOLUME PARA SEIOS PEQUENOS
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bayusha

ap acessórios

acessórios

acessórios

vestido 
acinturado

O vestido desejo da vez é bem acinturado e com saia evasê, de preferência 
em tricô ou outro material com muita textura. A marca Alaïa criou o 
modelo mais trendy, e até Naomi Campbell já garantiu seu vestido com essa 
modelagem. Adicione o vestido à sua wishlist!

CLÁSSICO COOL

dona Florinda

Jorge bischoff

carmen steffens
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Shopping Iguatemi 
Shopping Aldeota
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Jorge bischoff

Jorge bischoff

carmen steffens

donali

escola FasHion

DIA NOITE

Não importa se você já não frequenta a escola há um certo tempo, a saia college é 
a peça chave da vez e combina com todas as ocasiões. Use durante o dia ou à noite 

com tops de tecidos mais leves e coloridos e tire um dez nessa prdução.

lolla

lápis lazúli

Jorge bischoff
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pied de poule
modernete GrunGe

miss mano

lápis lazúli

Guapa

capodarte capodarte

Guapa

lápis lazúli

cosmic

dona 
Florinda 
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Pé de galinha! É exatamente isso que significa pied de poule em francês. Mas na moda a palavra se traduz 

em uma das estampas mais clássicas que há. Não fuja da tendência, pois ela virá com tudo nas coleções 

de inverno. Seja apostando com força (e muito estilo) com um mix da estampa, ou preferindo um look 

minimalista, o arraso é garantido.

maximalminimal

cosmic Joiola

Joiola

sonho dos pésGuapa

cronic

cosmic

ap acessórios
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meio tom

la vie

Guapa

urb store

sonho dos pés

la vie

corpo malhado

corpo malhado
cholet

sonho dos pés

cosmic

pátria amada
Azul + amarelo = verde. E 

essas três cores juntas resultam 
em produções que carregam 
toda a identidade brasileira 
que amamos tanto. Aonde 
quer que você vá, aposte 
nos tons que representam 
nosso céu estrelado, riqueza 
e natureza tropical. E com a 
Copa do Mundo no Brasil, 
torcer com estilo nunca ficará 
fora de moda!
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Rua Maria Tomásia 764 - Loja 1 - Aldeota
85 3242.1530
contato@laviejoias.com.br
Instagram: @LAVIEJOIAS @LAVIENOIVAS
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cholet

bonne chance

miss lolla

ray-ban na 
casa dos 

relojoeiros 
Guapa

toli

michael Kors   
na apimentadas

maresia

corpo 
malhado

calça ESPORTIVa
Aproveite o conforto da calça com corte esportivo para levá-la da academia à balada e do dia  

a dia ao clube com muito estilo. O elástico na cintura e a mistura de cores traduzem perfeitamente  
o encontro da estética esportiva com o estilo de rua.

academia  balada

clubedia-a-dia

sonho dos pés

la dulce
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cronic

acessórios

toli

Hector albertazzi 
na bayusha

miss lolla

Combinar uma camisa de alfaiataria fechada até o último botão com colares poderosos é um truque perfeito para balancear  
os lados boyish e feminino no look. Aproveite para brincar com cores, estampas e texturas!

PAR perFeito

bayusha
toli

acessórios
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Hector albertazzi 
na bayusha

PAR perFeito

Combine pulseiras e anéis com as cores vivas das 
pedras preciosas para alegrar e trazer pontos de cores às 
suas produções. Afinal, joias também podem ser divertidas. 

Let’s rock!

color 
mania

tallis Joias

tallis Joias

tallis Joias

tallis Joias

lavie Joias

lavie Joias

lavie Joias

cleide design

cleide design

cleide design

itamaraty

lavie Joias

tallis Joiascleide design

cleide design

casa dos relojoeiros

casa dos 
relojoeiros
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 estilo em JoGo
eles fazem bonito dentro dos estádios 

e fora deles também. e no nosso duelo 
de estilos os dois já são campeões. 

escolha seu favorito: Kaká, o clássico; 
ou Beckham, o despojado?

K
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Fora dos campos, o jogador aposta 
em um estilo mais tradicional, com 
toques clássicos. Camisas e ternos bem 
cortados são sempre a escolha certeira.

Com seus braços cobertos de tatuagens e 
topete impecável, o jogador segue o estilo 
despojado com peças mais confortáveis e 

casuais. Camisetas e tênis são seus uniformes 
no dia a dia.

dudalina

na Westfall 

raphael steffens

skyler

cinto e bermuda
Westfall

jaqueta maresia

camisa stalker

cinto Westfall
calça skyler
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beacHWear

com

na Terra da Luz as marcas de moda praia fazem história. Traçamos  
o caminho dos principais nomes do beachwear cearense até as mais novas 
queridinhas do público para identificar a identidade da moda praia do Ceará.
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Dom Luiz

Beira Mar

Monsenhor Tabosa

Jericoacoara

www.rdoso l .com .br
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n os anos 80 vimos duas grandes gigantes da moda praia 
dando seus primeiros passos: água de Coco, que foi criada 
em 1985, e Meio Tom, que surgiu em 1986. De lá para cá 

se passaram quase trinta anos de sucessos e conquistas do mercado, 
até que recentemente surgiu um novo boom de pequenas marcas 
locais com um novo lifestyle praiano e totalmente cearense. 

Voltando trinta anos no tempo, vemos 
que o segmento de praia na cidade de 
Fortaleza era muito pouco explorado. “Não 
existiam marcas locais. Quase todas as peças 
comercializadas na capital cearense vinham 
do Sul e Sudeste do Brasil”, conta Manuela 
Melo, estilista da Meio Tom. Foi aí que 
empreendedores viram a grande oportunidade, 
entre eles Liana Thomaz, criadora da água 
de Coco. “Minha mãe começou o negócio 
exatamente por sentir falta de opções com 
design e qualidade. Ela enxergou uma grande 
oportunidade através disso”, conta Renato 
Thomaz, diretor de marketing da marca.

Um pouco mais tarde, em 1998, surgiu 
outra marca que criou sua tradição: a R do Sol. 
Almira Gomes Ferreira começou atendendo 
ao segmento do atacado e somente um 
tempo depois que foi para o varejo. Após uma 
reformulação nos últimos anos, a marca se posiciona atualmente 
como beachwear de luxo.

Durante esse tempo, testemunhamos o avanço em qualidade e 
tecnologia têxtil do setor e o desenvolvimento das identidades de 
cada marca. Por muitos anos, elas cresceram e reinaram nas nossas 
praias, até que começou uma nova onda de pequenos negócios que 

vieram para abrir o leque de opções das cearenses.

Entre elas estão Marino, La Plage e Rio de Jas, que começaram 
de forma despretensiosa e hoje já estão entre as queridinhas de 
muitas cearenses. “Quando comecei não via nenhuma outra marca 
de beachwear mais jovem e acessível, e do nada teve um boom. 

Acho isso muito bacana. Não são todas que 
vão sobreviver, mas tem espaço no mercado 
para todo mundo. São várias marcas, mas cada 
uma tem a sua identidade, a sua maneira, um 
trabalho diferente e tem público para todos”, 
conta Sara Brasil, estilista e criadora de Rio de 
Jas. E Stephanie Amorim, nome por trás da La 
Plage, comemora os novos ventos: “Para mim, 
o sonho é que esse boom continue. Acho que 
isso veio dessa tendência de ter uma vida mais 
saudável, praticar exercícios. E também as redes 
sociais. Ninguém quer postar uma foto na praia 
com o mesmo biquíni que usou na semana 
passada. Isso incentivou muito o consumo”. As 
redes sociais, aliás, foram o berço das três, e 
é através delas, principalmente do Instagram, 
que as consumidoras podem estreitar os laços 
dos seus biquínis cortininhas com as marcas ou 
adquiri-los.

E parece que todos veem essa nova 
etapa do mercado com bons olhos. “As novas marcas que surgem 
fazem parte de um processo de transição e novos rumos. Acho 
importante a chegada delas, pois renovam o segmento de beachwear 
brasileiro. Espero que não seja um fenômeno efêmero, mas que 
tenha longevidade”, diz Gilberto Pereira, diretor de criação R do 
Sol. Manuela faz coro “Acredito que isso só vem para fortalecer o 
mercado de beachwear brasileiro”.

Com tanta história e marcas tão diferentes na 
moda praia cearense, teria o Estado um estilo forte 
de beachwear? “A cearense gosta de ir para a praia 
e desfilar. Ela usa peças mais sofisticadas e chiques”, 
definem Mayar e Roberta Romcy, estilistas da Marino. 
Renato Thomaz complementa: “A mulher cearense 
gosta de se arrumar para ir à praia. E gosta também 
de cuidar do visual da família, diferentemente das 
clientes de outras partes do Brasil, que consomem 
produtos para si, a cearense adora combinar a família 
toda e fazer bonito na praia”. Ou seja, aqui temos a 
faixa litorânea como nossa imensa passarela, onde o 
sol é nosso holofote e o mar nosso espectador.

o estilo cearense na praia
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o estilo cearense na praia

“O nosso foco sempre foi o produto, 
a qualidade, o design e futuramente o 
marketing. Mas o primordial sempre foi a 
qualidade e o cliente. Atualmente estamos 
espalhados por vários pontos de venda 
no mundo, e isso nos orgulha muito, mas 
continuamos buscando sempre mais e algo 
novo e gostamos desse desafio.

A água de coco nasceu e será pra sempre 
cearense, mas ganhou o mundo. Essa mulher 
busca qualidade, sofisticação, conforto. 
Ela pode ser de qualquer nacionalidade, o 
importante é estar bem vestida, confortável e 
à vontade em qualquer lugar do mundo.”

Renato Thomaz, diretor de marketing da 
Água de Coco

@aguadecocobr
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“A Meio Tom, desde seu nascimento, 
preocupa-se com a qualidade, modelagem 
e design. A cada estação lançamos novas 
coleções, trabalhamos com estamparias 
exclusivas, tornando assim nossas peças 
objeto de desejo. A marca sempre está 
antenada com as tendência internacionais, 
mas visando o mercado e o gosto 
brasileiro. Hoje temos segurança que o 
Brasil dita e inspira moda, principalmente 
a moda beachwear. Portanto, é em nossa 
cultura, natureza exuberante e atualidades 
que buscamos desenvolver nossas 
coleções.

Desenvolvemos saídas de banho, bolsas, viseiras, chapéus e tudo que nossa 
cliente precisa para compor um look elegante, podendo frequentar o clube, a praia 
ou fazer uma viagem de veraneio em cruzeiros e resorts.” 

Manuela Melo, estilista da Meio Tom

“O DNA da R do Sol começou pela qualidade total no desenvolvimento das peças, desde a 
escolha da matéria prima, a melhor lycra, o melhor forro, uma modelagem pensada para cada tipo 
de biótipo, sempre focando no conforto, até o acabamento final das peças. Em seguida vimos que 
só a qualidade não bastava, queríamos mais. Resolvemos trabalhar com estampas digitais 100% 
exclusivas e desenvolvidas dentro 
do nosso departamento de 
criação, de acordo com o tema 
de cada coleção. Hoje tudo é 
minimamente escolhido e pensado 
para compor a coleção, desde a 
cartela de cores exclusiva, novos 
tecidos de última geração e até 
aviamentos.

Nossos hits são os biquínis, sem 
sombra de dúvida, e as roupas que 
denominamos de roupa passeio 
resort, que a nossa cliente poderá 
usar na praia, no restaurante, 
em um navio de cruzeiro e se 
estender para uma balada, e para 
o dia a dia, porque a nossa roupa 
passeio resort é o novo lifestyle.”

Gilberto Pereira, diretor de 
criação R do Sol.

@meiotom

@rdosol

beachwear



INVOGA 121 

“A marca surgiu quando eu ainda estava fazendo faculdade de psicologia.  
Mas sempre amei moda e sentia que faltavam mais opções de moda praia bacana 
com preço acessível aqui. Aí foi surgindo a ideia. Comecei a fazer para mim, usava 
no final de semana, e todos comentavam e começaram a pedir. Começou como 
uma brincadeira mesmo. Fui fazendo para as minhas amigas, deixando nas casas 
delas e depois de um ano fui atrás de alugar uma sala comercial e máquinas, pois 
até então era tudo bem caseiro. E aí conheci a Mariana Lima, que é minha sócia 
e já tinha uma marca de lingerie. Ela já tinha todo o know-how e já queria entrar 
na moda praia. Conversamos e juntamos força. Hoje temos uma loja ateliê, 

estamos começando  
a vender em atacado e nesse 
ano começaremos a criar 
estampas exclusivas.”

Sara Brasil, criadora  
e estilista da Rio de Jas

“A La Plage começou 
há um ano com o estilo 
mais relax e despojado, 
combinando com o meu. 
E sempre tive dificuldade 
em encontrar marcas 
locais com essa pegada. Outro fator que me fez criar 
a marca é que sempre tive dificuldade em encontrar 
biquínis para mim, por ter seios pequenos e quadril 
largo. Tanto que aqui na La Plage você pode levar 
as peças do conjunto com tamanhos diferentes. E a 
marca logo fez sucesso, percebi que muitas pessoas 
tinham o mesmo problema que eu. Hoje conheço 
muito bem meu público e tenho um conceito bem 
formado. O estilo de rua e o que as clientes curtem 
é o que faz o estilo da marca.”

Stephanie Amorim, criadora e estilista da La Plage

@riodejas
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negócio de
Mário Spaniol, criador da grife 
CarmenSteffens e sua esposa Monalisa 
Spaniol, diretora criativa, falam sobre o 
começo da marca, sua identidade e seus 
projetos para os próximos anos.

eM ENTREVISTA EXCLuSIVA PARA A INVOgA, 
MÁRIO SPANIOL APRESENTA A CARMEN 
STEFFENS – DA VONTADE DE CRIAR SuA 

MARCA AO quE PODEMOS ESPERAR PARA OS 
PRóXIMOS ANOS, NADA FOI DEIXADO DE FORA. E ELE 
JÁ AVISA O quE O MOTIVA A MANTER A gRIFE SEMPRE 
NO TOPO DO MERCADO NACIONAL:  “CARMEN 
STEFFENS é O NOME DA MINhA MÃE, ENTÃO NÃO 
POSSO ERRAR COM ISSO!”

“Trabalhei em Franca em 1980 em uma empresa 
multinacional na área de couro, dando assistência técnica 
em desenvolvimento de couros diferenciados. Em 1983, abri 
a Couroquímica, que é o nosso cuturme, e em três anos 
passamos a fornecer couro para grandes marcas em todo o 
mundo. Mas ninguém conhecia a qualidade do nosso produto, 
já que não se vê a marca do couro nas peças, e isso sempre 
me incomodou. Em 1990 morei na Itália durante seis meses e 
visitei grandes marcas, conheci um pouco da filosofia e cultura 
de produção deles e decidi montar uma marca com o jeito 
italiano, só que no Brasil. A essência era de grandes coleções, 

mas com pequenos volumes de produtos, e a Carmen 
Steffens mantém isso até hoje. Fabricamos em poucas 
quantidades e temos muitas lojas espalhadas pelo mundo, 
então é tudo quase que exclusivo.”

“Hoje são 11, mas a partir de 2015 iremos lançar 15 
coleções femininas anuais. Fazemos isso para preservar a 
essência da marca e manter a exclusividade para nossas 
clientes. Todo mês tem novidade nas lojas. A coleção 
masculina, que é a linha Rafael Steffens, tem quatro 
lançamentos por ano, pois o homem não é tão aficionado 
por mudanças quanto as mulheres, ele prefere mudanças 
mais lentas. Já a CS Teens tem oito lançamentos anuais.”

“Começamos a vender por franquias em 1996. Dois 
anos depois já tínhamos oito lojas; em 2002 já eram 60, e 
em 2013 completamos 300 lojas. Dessas, 40 lojas estão no 
exterior, como em Orlando, Cannes e Hollywood.”

Como foi o começo da Carmen Steffens?

A marca faz quantos lançamentos por ano?

Quantas lojas a Carmen Steffens já tem?
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“Nós ainda somos uma marca em construção lá, não 
temos a imagem consolidada como possuímos aqui. Mas 
tem muita gente nova conhecendo e gostando dos nossos 
produtos. A partir de 2015 iremos fazer mais investimentos 
em mídia, como na Elle francesa e na Vogue americana. Mas 
primeiro temos que ter um certo número de lojas, para 
o cliente ter onde comprar o produto que ele irá ver na 
mídia.” 

“Primeiro lançamos no Brasil e depois lá fora. Por 
exemplo, primeiro lançamos o inverno aqui e seis meses 
depois lançamos no inverno de lá.”

Nos últimos anos a marca vem apresentando uma 
evolução acelerada, inclusive com o lançamento 
da coleção de roupas. Quais são os planos de 
crescimento?

“Na verdade nós estamos com um novo projeto 
arquitetônico de loja, que a deixou muito mais sofisticada. 
Temos dois conceitos de lojas, a Maison, que tem mais 
roupas, e a Premium, que tem mais acessórios. Essa 
revitalização começou há dois anos e hoje podemos dizer 
que a loja chegou ao nível de qualidade do produto.”

“Após consolidarmos esse novo projeto da linha de 
roupas, vamos lançar perfumes e maquiagens. Mas isso é 
para 2016.”

ChEIA DE IDEIAS E COM uM TINO COMERCIAL 
AFIADO, MONALISA SPANIOL é A PERSONIFICAÇÃO 
DA MuLhER CARMEN STEFFENS. A DIRETORA 
CRIATIVA DA MARCA CONTA MAIS uM POuCO 
DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DOS PRODuTOS E DA 
CONSTRuÇÃO DA IDENTIDADE DA MARCA.

Como foi seu começo na Carmen Steffens?

“Eu entrei há 18 anos. Na época a marca já tinha um 
estilista, e eu sempre gostei muito de sapato e de bolsa, 
sempre fui muito ligada em moda, mas não me identificava 
muito com o estilo da Carmen Steffens. Então o Mario 
apostou nas minhas ideias e no meu gosto e comecei a fazer 
algumas linhas de sapatos e bolsas. Na primeira feira de 
sapatos que participamos com os produtos que eu criei, eles 
foram os mais vendidos. As clientes gostaram por serem mais 
femininos, e aquele foi o empurrãozinho que eu precisava. 
Hoje o DNA da marca tem muito do meu gosto junto das 
pesquisas de moda, mas acima de tudo é a cara da mulher 
brasileira.”

Como é o processo de criação de tantas coleções ao 
longo do ano?

“É muita inspiração! Mas quando gostamos do que 
fazemos, as coisas acontecem com muita naturalidade. Tudo 
o que vemos na rua ou em viagens vira um produto. Para 
pesquisa eu faço de duas a três viagens por ano e em cima 
disso começamos a trabalhar nos materiais e tipos de couros. 
Depois desenvolvemos os protótipos e em cima deles 
fazemos a coleção toda. 

Hoje temos oito estilistas, sendo dois na parte de sapatos, 
dois em bolsas, um para roupas, outro para acessórios e mais 
um para óculos, e eu coordeno tudo. Nenhuma coleção 
sai com uma peça que eu não sinta que seja ideal, só assino 
aquilo que realmente acredito que vai vender.”

Você pode definir em poucas palavras a maior 
característica da Carmen Steffens?

“Feminilidade aliada ao conforto!”

Como é a aceitação do público internacional?

 As coleções nas lojas nacionais e internacionais 
são as mesmas?

Quais são os novos projetos da marca?

     Carmen Steffens Shopping Del Paseo, piso L1, 

lojas 103 e 104, (85) 3264 0050, carmensteffens.com.br
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estilo 
precioso 

A Lápis Lazúli comemora o sucesso da sua nova loja com suas clientes fiéis 
e conta um pouco da sua história e estilo.

Criada há três anos e sempre com um grande sucesso 
entre suas clientes, a Lápis Lazuli agora está em um novo 
endereço, supercharmoso e em um dos bairros mais 

nobres de Fortaleza.

O cuidado com a satisfação de quem frequenta o espaço 
é visto pelo charme da loja, que faz com que todas se sintam 
à vontade. A vitrine também não fica de fora, sempre bem 
produzida e com novidades. E essa atenção ainda se traduz nas 
suas redes sociais, que atraem clientes de todo o Brasil!

Com peças escolhidas pela própria  áurea Fontenele, em 
suas viagens por São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a 
Lápis Lazuli oferece roupas cheias de estilo e com uma grande 
variedade de tamanhos (algumas peças até o 46!). O leque de 
opções também é grande, abrangendo os mais variados gostos e 
faixas etárias.

As tendências são o ponto forte, que sempre estão disponíveis 
na loja assim que são lançadas. Xadrez, animalprint, bodies, florais, 
bordados com pedrarias - diga o que está em alta e lá você irá 
encontrar. Do short e da malha básica até algumas peças mais 
trabalhadas que podem ser usadas em casamentos e outras 
grandes celebrações, as opções na Lápis Lazuli são variadas. E 
ainda há bijuterias, semijoias, bolsas e cintos para as clientes já 
saírem com os looks todos prontos. Lá, estilo e bem-estar são 
preciosidades!

     Lápis Lazúli  Rua José Vilar, 1252 – Aldeota, 

(85) 3034.7770 

“eu conheci a lápis lazuli pelo 
instagram e me interessei pelo estilo 

da marca, tanto o mais casual (minha 
primeira compra lá foi uma calça jeans 
detonada de que eu gostei muito) quanto 
os vestidos com estampas, que são duas 

peças que estão sempre presentes no 
meu guarda-roupa. lá encontro roupas 
para ocasiões mais sofisticadas e para 

trabalhar, pois como trabalho com moda 
faço questão de sempre estar com um 

estilo mais arrumado.”

priscila silva 
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“a lápis lazuli é um espaço de 
convergência de diferentes estilos 

e tendências com um padrão 
internacional. encontrei aqui 
muito do que gosto: peças que 

acentuam a minha feminilidade, 
unindo sofisticação e leveza. São 

roupas que vestem não apenas meu 
corpo, mas que revelam minha 

alma feliz.”

“conheci a lápis lazuli 
através da invoga. me deu 
curiosidades em conhecer a 

marca, pois as peças apresentadas 
na revista eram bem diferentes, 
modernas e ao mesmo tempo 

atemporais. ao visitar a loja pude 
conferir a beleza dos modelos, o 

bom gosto e fiquei muito satisfeita 
com a recepção que tive.”

“Já sou cliente da lápis lazuli 
desde quando ela ainda estava 
no seu antigo endereço e a nova 
loja da marca ficou linda. Sou 
cliente fiel pois as tendências 
sempre chegam primeiro lá, 

muitas coisas que só são lançadas 
muito tempo depois já tinham na 

lápis.”

ivana FiGueredo

Kellen barreira

“conheci a lápis lazuli ainda na 
sua antiga loja, sempre passava e levava 
alguma roupa e acessórios. mesmo com a 

mudança de endereço continuo indo sempre. 
eu gosto muito do estilo das roupas, tem 
bastante variedade e muita coisa linda. 
mas o que mais gosto é do tratamento 

que recebo. por eu ser uma compradora 
assídua, as vendedoras já conhecem meu 

estilo e separam peças que combinam com 
meu gosto. Virei cliente fiel!”

bruna stutz 

sandra mourão 
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H á pouco mais de um ano, 
a Guapa, loja famosa em 
Fortaleza e no Nordeste 

por suas bolsas e calçados, lançou sua 
linha de roupas. Durante esse tempo, a 
marca vem amadurecendo esse novo 
produto para criar sua nova identidade, 
reformulando seu conceito, visto pela 
mudança do nome, de Guapa Loca para 
Guapa. Já este é o ano de investir com 
tudo no vestuário feminino, inaugurando 
uma loja que representa seu novo 
conceito de global fashion, ou seja, 
sempre em sintonia com as principais 
tendências mundiais.

É lá que você vai encontrar todas 
as peças das coleções da label, que 
carregam informação de moda, qualidade 
e custo-benefício. Todos os estilos e 

novo conceito, 
 novos produtos 
e muita arte

faixas etárias se encontram nas variadas 
peças da marca, compondo seus 
guarda-roupas com mais personalidade 
e pluralidade. “Nossas peças vão de A a 
Z, da pessoa mais moderna até a mais 
clássica”, explicam Jana Gradvohl e Thais 
Macedo, caps da Guapa.

A coleção de inverno já foi lançada 
e traz a inspiração na flora e fauna da 
ásia, misturando animal prints, tecidos 
estruturados e também alguns leves. 
Tendências como saia midi, cortes em 
laser, bordados que enriquecem as 
peças dando texturas (e que também 
lembram os vestuários tradicionais 
asiáticos) e cores fortes, como amarelo, 
verde, azul e vermelho, não ficaram de 
fora. Outro atrativo importante é que 
todas as estampas são exclusivas.

Já a nova loja foi toda planejada com 
expositores, ilhas, espelhos, araras e decoração 
que mudam com tanta frequência quanto a 
moda e suas tendências. As artes do coletivo 
Acidum também são uma atração, fazendo a já 
tradicional conexão entre artistas e moda. Mas a 
proposta é sempre convidar novos nomes, pois 
a loja é tão versátil quanto o mundinho fashion e 
o das artes.

Outra novidade para esse ano é que as lojas 
já vendem em atacado, espalhando seu alcance 
para consumidoras de todo o país através de 
multimarcas parceiras.

E os sapatos? Eles seguiram a mesma linha 
das roupas, também carregando tendências, 
como o corte em laser e o animal print. Agora 
as coleções de calçados, bolsas e vestuário são 
pensadas para se complementarem, e assim a 
cliente já pode sair com um look todo novo e 
inteirinho Guapa.

A Guapa inaugurou sua nova loja na Aldeota com uma 
misturinha que amamos entre arte, acessórios e roupas cheias 
de tendências. Sim, a marca está reformulando seu conceito 
e investindo no vestuário, e pode apostar que tudo é tão 
enlouquecedor quanto seus já famosos calçados.

     Guapa Rua Barbosa de Freitas, 1040
(85) 3244.7162
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uma loJa completa
A variedade de modelagens como short saia, bodies, macacões 

curtos e longos, camisetas de várias cores e com detalhes 
diferenciados complementam qualquer guarda-roupa e compõem 
looks fáceis de serem usados em diversas outras ocasiões, como em 
viagens, festas e passeios.

Além disso, a Corpo Malhado também oferece um grande leque 
de produtos, como meias, luvas, mochilas, lancheiras, toucas, garrafas 
e mais um pouco de tudo que é necessário para praticar esportes. 
Ah, e também tem a linha infantil e de camisetas masculinas.

.

a Corpo Malhado surgiu há cinco anos para satisfazer o 
desejo das mulheres cearenses em encontrarem roupas 
para praticar esportes que fossem coloridas, diferenciadas 

e com modelagens interessantes, mas que também pudessem 
ser usadas durante o dia todo, facilitando a rotina. A ideia foi 
amadurecendo, até que a marca foi criada e hoje já conta com 
quatro lojas espalhadas por Fortaleza, que vendem em varejo e em 
atacado.  

Todas as peças são de fabricação própria, com estampas 
diferenciadas. E não são produzidas muitas peças com a mesma 
estampa, já que a marca se preocupa também com aquela situação 
chata de ir para a academia e encontrar várias outras pessoas 
usando peças com a mesma estamparia. Já deu para notar que a 
Corpo Malhado realmente cuida das suas consumidoras!

proJeto

com
estilo
fitness

Já pensou em usar uma roupa tão 
versátil que vá da academia aos seus 
outros compromissos com muito estilo? 
Pois é pensando nisso que a Corpo 
Malhado investe em uma moda fitness 
que seja confortável, moderna, com cores 
maravilhosas e sem perder a elegância. é 
possível, sim, deixar sua roupa esportiva 
mais sofisticada e apropriada para seus 
tantos outros papéis no dia a dia!

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

shopping



INVOGA 129 

Corpo Malhado Reserva Open Mall - Av. Washington Soares, 3000 - 

água Fria | Rua João Carvalho, 821 - Aldeota | Rua Senador Pompeu, 856, 

lj 31- Centro  | Maraponga Mart Moda - lj 53, (85) 3032.2844/3224.0881 

instagram: @corpomalhado

para todos os seGmentos esportivos
Não importa se você pratica corrida, ioga, treinamento funcional, 

musculação ou alguma arte marcial, lá é possível encontrar uma 
moda fitness confortável e com sensualidade na medida para a 
mulher se sentir bonita ao praticar sua modalidade. E se você 
pratica esporte ao ar livre durante o dia, todas as peças têm fator 
de proteção solar. Prefere à noite? As etiquetas são luminosas, e há 
blusas e calças também com detalhes luminosos. E todas as peças 
são forradas, para garantir maior conforto!

roupas inteliGentes
A Corpo Malhado só trabalha com o que há de mais moderno 

no mercado, oferecendo sempre o melhor para suas clientes, 
como as calças, que são todas feitas em Suplex, que é hoje o 
tecido tecnológico mais inovador. Ele é conhecido como um 
tecido inteligente, pois se adequa ao clima onde está e tem rápida 
absorção. Ou seja, você não fica com o tecido molhado de suor 
enquanto malha e ainda pode usá-lo no calor e no frio. E também 
é usado o seu derivado, o Suplex Light, que é ideal para peças 

estampadas. A tendência dos outros tecidos é ‘abrirem’ e ficarem 
transparentes ou com o desenho desfocado quando vestidos, já o 
Suplex Light é amaciado, assim ele não perde o formato da estampa 
quando vestido, além de ter o toque mais leve e todas as outras 
qualidades do Suplex normal. Ainda tem o tecido em gel e o 3D, 
todos em Suplex. Eles são a inovação do Suplex Light, pois suas 
estampas são mais vivas e se destacam.

Já para as blusas, são usados o Crepe e também a tecnologia 
do Dry Fit. Ambos são leves e de fácil absorção, assim a blusa não 
fica pesada no corpo e atrapalhando a prática do esporte. Mas as 
inovações não param por aí! Todos os tecidos são em Poliamida, 
pois ela é mais indicada para o nosso clima, por ser mais leve e ter 
uma fácil absorção, sem falar que também garante o conforto e uma 
peça mais durável.
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saia
COMPORTADA

“Amei essa saia! É uma 
forma chique de usar o 
look tropical. A camiseta 

com um colar bacana deu 
um up na produção e fez 
um ótimo contraponto 

com a saia.”

saia rosá
t-shirt dona Florinda
colar acessórios
pulseiras acessórios
sandália Guapa

saia lolla
camisa cosmic
colar lavie Joias
sandália schutz na 
meia sola maison

saia Jolie
camisa toli
acessórios bayusha
sandália capodarte

“Esse é um look para 
a noite com uma saia 

superpoderosa. A estampa 
de floral com fundo preto 
da camisa é uma tendência 

forte nesse inverno. O 
colar fechou a produção 

de maneira perfeita.”

“Esse look é mais ladylike 
com inspiração na Chanel. 

Usamos dois tipos de 
renda, o que deixou a 

combinação do preto e 
branco mais bacana. E os 
acessórios têm inspiração 

vintage.”

como usar
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Seja rodada, fluida, ajustada ou cheia de textura, a saia voltou a ser comportada. 
Convidamos a top blogger nicole Pinheiro para dar dicas de como montar looks 
incríveis com as saias da vez.

saia Guapa
cropped produção
acessórios doratto
sandália schutz na 
meia sola maison

saia cosmic
moletom cronic
sandália santa lolla

saia Guapa
cropped cronic
brincos acessórios
sandália ap acessórios

“Nesse a pegada é mais 
divertida e tem a brincadeira 
do ‘esconde aqui, mas mostra 

ali’ com o top cropped e a 
saia midi de cintura bem alta. 
Para dar uma modernizada, 

a sandália escolhida foi a 
correntes.”

“Gosto de ficar por dentro 
das tendências, mas sem 

me tornar escrava do que 
“está na moda” - acho que 

é só assim que conseguimos 
desenvolver nosso próprio 

senso de estilo.”

“Esse look tem uma 
inspiração no esporte, 
mas com adaptações 
sofisticadas, como as 
transparências e os 

tecidos finos.”

por Delfina Rocha   beleza Manu Feitosa 
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     Bonne Chance Shopping
Aldeota, piso L2, (85) 3458.1120

O PÓDIO É 
  TODO SEU 

Ouro, prata, bronze... Para quê escolher só 

um, se você pode ter todos? Mostre que 

você é uma mulher vencedora, misturando 

os três metais ou usando o seu favorito 

com muito estilo!
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CAUCAIA  Shopping Iandê  
FORTALEZA  Shopping Benfica | Centro|Jardins Open Mall 
North Shopping | Via Sul Shopping | Shopping Parangaba   
MARACANAÚ  North Shopping Maracanaú

/sonhodospes sonhodospesoficial
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C riada há 18 anos, a Caleidoscópio é comandada por três arquitetas: Renata, 
Jeanine e Mailda Fontan, que juntas criam as peças da marca. O começo foi bem 
despretensioso, quando ainda na faculdade de Arquitetura, Renata e Jeanine, que 

são irmãs, começaram a criar bijuterias para uso próprio. Seus conhecimentos adquiridos na 
faculdade são um dos pontos principais que a marca carrega em sua identidade. “A nossa 
formação é fundamental, desde a criação até a confecção. Os conceitos de proporção, 
volumetria, uso de cores e estrutura, juntamente com os estudos sobre história da arte e 
arquitetura, estão presentes em todas as nossas criações.”, explica Renata. 

Hoje seus produtos estão em 14 países e podem ser facilmente identificados pela 
combinação inusitada de materiais, que são escolhidos a cada coleção. 

Inovação é a palavra que melhor define a marca, segundo Renata Fontan, que caracteriza 
suas clientes como “mulheres modernas, que gostam de estar na tendência. No entanto, 

com um espírito inovador, ousado e fora do comum”. Sobre as preferências de suas 
clientes do Nordeste e ao redor do mundo, ela explica: “A nordestina é uma mulher muito 

antenada, e acredito que se encaixa no perfil brasileiro como um todo. As brasileiras gostam 
de peças maiores, principalmente os brincos. Outra tendência é o que podemos chamar de 

pulseirismo, que seria o uso de vários tipos e tamanhos de pulseiras ao mesmo tempo.”

 E se você está procurando uma peça chave da marca, indicamos os colares Riviera, que estão 
presentes em todas as famílias da coleção e podem ser usados sobrepostos, dependendo da ocasião. “É uma peça 

curinga, que pode ir do cinema a uma festa de casamento”, garante Renata. Até Constanza Pascolato já foi vista 
usando o seu durante o desfile da Prada em Milão!

comemorando parcerias

Celebrando um ano de loja, a Bayusha convidou sua mais nova parceira, a 
marca Caleidoscópio, para uma entrevista exclusiva. renata Fontan, uma das 

designers da marca, fala sobre fashion jewelries e o processo criativo das 
suas peças de design inovador e singular. os acessórios incríveis criados pela 

Caleidoscópio já estão à venda na Bayusha. Comemore com a gente!

     Bayusha Shopping Villa Mall, rua Coronel Jucá, 523, loja 04 | (85) 32672345 | instagram: @bayushastore
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comemorando parcerias
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de 

nova

FO
TO

S:
 N

IC
O

LA
S 

G
O

N
D

IM

shopping



a Evidência Collection está em um 

novo endereço, agora na Aldeota! 

E para comemorar essa nova 

fase, a loja convidou a queridíssima Anaíza 

Ferreira para um editorial com as novidades 

mais quentes da estação. Confira!

     Evidência Collection  Rua 

Eduardo Garcia, 555, Aldeota – Av. 

Bezerra de Menezes, 1485, São 

Gerardo, (85) 3223.3244
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C riada há oito anos, a Apimentadas oferece o melhor em 
acessórios para suas clientes. Suas semijoias são sofisticadas, 
perfeitas para as mulheres que prezam pela qualidade e 

refinamento das peças. 

Situada na clínica de beleza e estética Mulher Cheirosa, um 
conceituado espaço de Fortaleza, o atendimento da marca é 
personalizado e exclusivo, totalmente direcionado para ajudar suas 
clientes a escolherem os acessórios perfeitos. 

Sofisticação é a palavra que guia as peças, que são autenticadas e 
personalizadas, desde as criadas pela proprietária da marca, Adriana 
Paiva, com pedras brasileiras ou em banhos de prata e ouro, até pelos 
colares, brincos, anéis e pulseiras escolhidos entre vários designers 
brasileiros.

Um dos maiores sucessos da Apimentadas é a linha de festa 
com cristais tchecos, que têm um brilho a mais e vêm em muitas 
tonalidades. “As clientes que usam sempre voltam contando que o 
acessórios foi mais comentado que a roupa!”, diz Adriana. Bolsas e 
relógios também fazem parte do mix de produtos da loja.

A marca também participa ativamente do dia a dia de suas clientes 
através das redes sociais, levando um tratamento ainda mais exclusivo 
para as mulheres que usam Apimentadas. E em breve será lançado um 
ecommerce para atender clientes de todo o país.

Conheça a Apimentadas, loja de  
semijoias que encanta mulheres que 
procuram acessórios de luxo,  
impactantes e fora do convencional.semi 

Joias  
de  
luxo

      Apimentadas Rua Henriqueta Galeno, 596 - Dionisio Torres 

(84) 3261.1865 | (85) 9682.4240 | instagram: @apimentadasacessorios
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a s crianças podem precisar de óculos de 
grau por vários motivos: proteger um 
dos olhos quando o outro apresenta 

visão fraca, corrigir estrabismo, ajudar a fortalecer 
o músculo ocular, além de ajudar na adaptação 
da criança ao mundo que a cerca. Nos primeiros 
cinco anos de vida, a visão da criança está em 
desenvolvimento, então o uso correto dos 
óculos de grau representa papel importante no 
desenvolvimento de uma visão normal. 

A escolha errada dos óculos de grau pode 
acarretar vários problemas para a criança, entre 
eles: baixo rendimento na escola, dores de cabeça 
e mudança de humor. Por isso, é importante ficar 
atento a alguns detalhes na hora de comprar os 
óculos dos pequenos.

É importante atentar ao tipo de material 
de que são feitas as armações dos óculos. O 
tamanho também conta e deve ser proporcional 
ao rosto da criança. Outro fator importante é 
o comportamental, pois as brincadeiras exigem 
dinamismo e força das armações. E, por fim, a faixa 
etária da criança deve ser levada em consideração, 
dos zero meses até os três anos de idade, por 
exemplo, os modelos não devem conter partes 
metálicas.

Contando com um laboratório digital próprio e 
trabalhando com as melhores grifes do segmento, 
a óticas Carol oferece atendimento diferenciado 

Para crianças diagnosticadas com ambliopia, o uso de um oclusor ocular é o único tratamento. 
Visando estimular a autoestima e o conforto infantil, a Óticas Carol saiu na frente e trouxe com 
exclusividade para Fortaleza o TampaOlho, tampão que é feito de borracha macia e que se encaixa 
nos óculos. A novidade tem varias cores, estampas e motivos. Um para cada dia, um para cada 
roupa, um para cada humor. Assim, a criança encontra prazer em usar o material e até lembra à 
mãe o horário de colocar! “Uma vez diagnosticada a presença de ambliopia, o tratamento é feito 
por meio da oclusão do olho “bom”, para estimular a visão do olho ambliope. Quanto mais cedo for 
feito o tratamento, melhor será o resultado.” Explica a oftalmologista Cecília Juaçaba.

valorizando 
        a autoestima

para os pequenos. Marcas como Disney, Ray-Ban, 
Turma da Mônica, Lilica Ripilica & Tigor T. Tigre e 
Nike enfeitam as vitrines da loja e fazem a cabeça da 
criançada. E para as crianças que praticam natação, 
as óticas Carol dispõe de óculos de natação com 
grau. Além disso, a loja, localizada na Aldeota, conta 
com um espaço kids, onde as crianças são atendidas 
brincando.

Um dos diferenciais da loja é a marca Miraflex, 
empresa italiana que trabalha com uma linha segura 
– por não conter nenhum componente metálico 
em sua composição – e flexível. A marca foca 
principalmente no conforto e na segurança dos seus 
usuários, que podem ser desde recém-nascidos até 
o público adolescente que busca, por exemplo, por 
armações seguras para praticar esportes. 

     Óticas Carol Aldeota  Rua Torres Câmara, 
100, Lojas 4 e 5. (85) 3224. 9801, Facebook: /
oticascarolaldeota, Instagram: @oticascarolaldeota, 
oticascarol.com.br

pequenos 
com estilo

Que as crianças precisam ir ao oftalmologista, nós já sabemos! Mas você sabe como escolher os 
óculos de grau delas? A Óticas Carol oferece ajuda profissional e as melhores opções para agradar 
às mamães, aos papais e, é claro, aos pequenos.
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a Laliló Maison inovou mais uma vez e trouxe o pioneirismo das 
megastores e das maisons internacionais. Visando atender os mais 
diversos públicos, a loja conta com as maiores grifes nacionais e 

internacionais. A sofisticação e a preocupação com os detalhes estão em 
cada metro quadrado do espaço, que conta com estrutura dentro dos 
padrões da Europa. A variedade, o conforto e o atendimento exclusivo são 
os diferenciais da loja que é a mais tradicional no segmento. A megastore 
sempre está antenada e tem como prioridade trazer inovação, conforto e 
diferencial para os clientes.

O espaço conta com uma 
variada sessão de presentes, 
onde os clientes encontram 
peças de qualidade para 
presentear os mais queridos.

espaço baby

espaço baby

     Laliló Maison  Av. Dom Luís, 1137  

Aldeota | (85) 3267.4333 

instagram: @lalilooficial | facebook.com/lalilooficial

lalilÓ
MaiSoN:
novo conceito

FO
TO

S:
 A

LE
X

 A
R

A
Ú

JO

shopping



INVOGA 141 

espaço baby

Conta com peças exclusivas para agradar à criançada 
antenada nas tendências da moda. O espaço conta, 
ainda, com um ambiente de lazer, onde os pequenos 
podem ler livros ou assistir ao DVD favorito.

Com a pegada fashionista, 
o espaço é inspirado 
nas it girls e em looks 
do street style mundial.
Além de garantir a melhor 
pegada boy das estações.

O objetivo é agradar as mamães 
e fazer do momento de compra 
um momento em família.

espaço Kids

sessão presente

espaço teens

espaço Women

são 7 lojas espalhadas 
por Fortaleza. shopping 

iguatemi, shopping aldeota, 
north shopping, av. barão 

de studart, av. santos 
dummond e av. Washington 

soares.
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A Container oferece moda, diversão e 
bem-estar para crianças de Fortaleza, 
além de ensinar aos pequenos a 
importância de preservar o meio 
ambiente para as futuras gerações.

sustentÁvel
inFÂncia

U ma das grandes preocupações de hoje é em 
educar as crianças para que elas construam 
um futuro melhor, mais sustentável e pacífico. 

E foi levantando a bandeira da sustentabilidade que a 
Container foi criada, tendo hoje lojas por todo o país. Aqui 
em Fortaleza, a marca não apenas trabalha com moda e 
brinquedos, e sim com a educação das crianças.

Patrícia Gurgel Freire, cap da Cortainer Fortaleza, 
também é uma embaixadora do Verde. A empresa trabalha 
com ações sociais e educativas, como a entrega de mudas 
para crianças a cada compra. Detalhes que fazem a diferença 
e aproximam os pequenos do meio ambiente.

Além dessas iniciativas, algumas lojas são ecológicas! A de 
Fortaleza tem os móveis feitos de caixas de madeiras velhas, 
entre outros materiais usados que são reciclados. Algumas 
franquias também são construídas em containers que não 
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são mais usados no transporte. Tudo foi pensado para preservar 
o meio ambiente e a natureza para as próximas gerações. Mas 
não podemos esquecer que a loja é divertida, toda planejada para 
entreter quem vem conhecê-la e projetada para encantar adultos 
e crianças.

No seu leque de marcas de vestuários estão Lacoste, Tommy, 
Tyrol, Diesel, Tip Toey Joey, Green, Levi’s, entre outras. Os 
brinquedos de grandes nomes como Mattel, Disney, Lego e 
Playmobil também não faltam. Além disso, a franquia também 
trabalha com acessórios da Crocs e outras marcas.

Os recém-nascidos e as futuras mamães encontrarão 
roupinhas, brinquedos, acessórios para as gestantes e tudo da 
linha Chico, de carrinhos e materiais para bebês. E a Container 
acompanha o crescimento das crianças até a adolescência, já que 
vende roupas para até 16 anos.

É um cuidado com o presente e o futuro da sua família!

     Container Shopping Gold Mall
Rua Barbosa de Freitas, 1060, lj 2. (85) 8790.3164 / 9677.7012



vestido Cholet 
camisa Rosá

Fotos: Nicolas Gondim 
Coordenação de Moda: Levi Arruda 
Styling: Marcos Marla 
Produção de Moda: Giulia Costa Lima 
Beleza: Andrea Reis 
Casting: Ingrid Tolentino (ROMUALDO CASSIANO) 
Assistente de Produção: Lucas Pethit 
Assistente de Fotografia: Victor Pikman 
Tratamento de Imagens: Kalil Macedo

AS PRINCIPAIS ESTAMPAS DO  
INVERNO 2014 EM LOOKS QUE  
POTENCIALIZAM SEUS PODERES  
DE ATRAÇÃO. OS PRINTS GANHAM 
ARES DE COLEGIAL CHIQUE COM 
CAMISAS EM PRETO E BRANCO 
COMPONDO AS PRODUÇõES.

estampa 
CHOLET



blusa e saia Jolie 
camisa Rosá 

clutch Meia Sola Maison

estampa 
JOLIE



vestido Produção 
camisa Rosá

estampa 
PRODUÇÃO



estampa 
PRODUÇÃO

vestido Donali 
camisa Dona Florinda 
óculos Prada na Tallis Joias  
cinto Sonho dos Pés

estampa 
DONALI



blusa Miss Lolla 
saia longa Miss Lolla 
camisa Dona Florinda 
clutch Meia Sola Maison 
cinto Sonho dos Pés

estampa 
MISS LOLLA



blusa D’Metal 
saia D’Metal 
camisa Jolie 
óculos Emilio Pucci na Tallis Joias 
boot Schutz 
clutch Meia Sola Maison

estampa 
D’METAL



blusa Dona Florinda 
short Dona Florinda 
camisa Dona Florinda 
óculos Dolce Gabbana na Tallis Joias 
cinto Sonho dos Pés 
clutch Meia Sola Maison

estampa 
DONA  
FLORINDA



estampa 
DONA  
FLORINDA

vestido Cronic  
camisa Jolie 
bolsa Meia Sola Maison

estampa 
CRONIC
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     vIda   
eqUIlIbRada

O espaço FitFood por NutriClinic Funcional é um restaurante completamente 
light, que conta com pratos especiais e almoço executivo. Liderado pelas 
nutricionistas Mirella Freire e Nicole Benevides, o espaço realiza a Semana 
My Detox. Durante uma semana, os clientes passam por uma desintoxicação 
totalmente vegana, ou seja, os alimentos de origem animal são completamente 
cortados do cardápio. São oferecidos café da manhã e almoço no espaço 
que funciona na Central do Corpo Dunas. Já os lanches, a água especial e o 
jantar podem ser levados para casa. O objetivo do programa não é apenas o 
emagrecimento, mas a desintoxicação do organismo e a reeducação alimentar.  
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A Farm sai na frente como a primeira marca brasileira 

a assinar uma linha global com a marca alemã Adidas. Na 

empreitada, jaquetas, tênis, shorts, camisetas e mochilas 

ganharam quatro diferentes estampas com a cara do Brasil 

em temas florais e tropicais. As peças serão vendidas 

mundialmente a partir de 22 de março. Além disso, há uma 

nova coleção prevista para setembro, e outra para 2015.

brasilidade para 
  alemao ver

tradição 
oriental

Inspirada pela tradição japonesa 
dos bentos (marmitas), a BENTO 
STORE chega ao mercado de 
lunchboxes e lunchbags com linhas 
exclusivas. Contando com porta-
sanduíches, sacolas térmicas, sopeiras 
e até garrafas térmicas, a loja chama 
atenção pela preocupação com o 
design e o uso de materiais funcionais, 

com cores sempre muito atraentes. Os 
itens podem ser levados ao microondas, 
máquina de lavar e, em alguns casos, até ao 
forno. http://www.bentostore.com.br/

PilAtES PowEr

Uma novidade para os 
amantes de pilates acaba 
de desembarcar no Brasil: 

o Allegro 2. O aparelho, criado 
nos Estados Unidos, promete 
potencializar ainda mais as aulas 
da modalidade e intensificar a 
perda de calorias. A combinação 
de uma barra móvel, sistema de 
corda SoftTouch, deslize horizontal, 
fixador de molas e plataforma 
interna garante o sucesso da 
novidade. E mais: o aparelho é 
projetado para aulas em grupo!

Acaba de desembarcar em solo brasileiro a Slow 
Cow, bebida canadense que promete mais foco e 
tranquilidade para aqueles que a consomem. À base 
de ingredientes naturais, como chá verde, camomila, 
melissa, capim-limão, valeriana, maracujá, lúpulo e 
tília, a bebida é levemente gaseificada, zero calorias 
e tem sabor de pitaia e citrus. O milagre enlatado 
pode ser comprado na loja online da Slow Cow e 
tem frete grátis para todo o país. 

http://www.slowcow.com.br/

Calminha, Calminha!

mix bem-estar

~
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Madonna, aos 55 anos, lança sua linha de cosméticos desenvolvida 
junto a uma empresa líder do mercado de beleza no Japão. Depois de 
muitas pesquisas, percebi que o conceito da marca é mostrar que cuidar 
da pele é uma ARTE. Os três e únicos produtos são focados na ARTE 
do tratamento da pele, são inovadores e revolucionários. Usando esses 
produtos diariamente o resultado é uma pele firme, flexível e radiante, 
transbordando energia após cada utilização. 

Óleo de argila - inspirado na 
CHroME ClAY MASK, feito com 

uma base de argila de Montecatini 
terme, da itália. Executa múltiplas 

funções e enriquece a pele.

tHE SErUM - com base em uma fórmula 
original que foi criada exclusivamente para 
Madonna, cria um efeito brilhante quando 

usado sozinho; e é reforçado quando 
usado com a MASC CHroME ClAY, o 

rejuvenescedor da pele.

the SKiN rEJUViNAtor - A especializada força magnética induz a camada 
mais profunda da derme, removendo as impurezas e revitalizando a pele.

POR MANU FEITOSA

Depois do sucesso esmagador da textura única 
de Ruby Woo (batom vermelho mais lindo e 
querido do mundo), a MAC lança outras cores com 
esse acabamento Retro Matte. Em especial, aqui, 
segue a COR DO MOMENTO, Flat out Fabulous, 
eternizada nos lábios da Bruna Marquezine na festa de 
lançamento da novela “Em família”.

Nós podemos promover nossa beleza sem 
danificar nosso corpo. 
Ao contrário do que você imagina, a maioria 
dos cosméticos, independente da marca 
ou do preço, possui inúmeras substâncias 
químicas prejudiciais à nossa saúde. 
Os produtos a seguir têm alta concentração 
de ativos naturais que possuem a com-
posição semelhante à da nossa pele, revitali-
zam, iluminam, tratam, são livres de insumos 
prejudiciais e não são testadas em animais.

TEXTURA ONE OF A KIND

A arte de mdna skin 

vibe 
natural A Elemento Mineral é uma marca 

brasileira que se inspira nos mais 

puros elementos minerais da natureza, 

como argilas, rochas, cristais, pedras 

preciosas, metais, minérios e água pura. 

A marca desenvolve cosméticos para 

rosto e corpo, utilizando ingredientes 

biodegradáveis e não prejudiciais à 

saúde, elaborados sem parabenos, 

sem sulfatos, sem petrolatos, livres de 

radiação e livres de ingredientes de origem animal (e não faz testes em animais também). A marca 

atende às necessidades de um novo consumidor, mais exigente e consciente daquilo que faz e usa, mas 

que não abre mão de qualidade e beleza. Pode ser encontrada pelo site e em vários pontos de vendas 

em SP, e em breve em Fortaleza. 

elemento 
mineral

mix beleza
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exsicata

O grande diferencial da marca Exsicata é valorizar e unir a tradição do 
tratamento através de plantas medicinais, os avanços da Biotecnologia e a 
força da natureza usando matérias primas naturais e sustentáveis, que ativam 
a beleza natural da pele.

A marca encantou o mercado europeu e foi reconhecida como a melhor 
linha de cuidados para a pele, recebendo o prêmio Beauty Challenger 
Awards Europe 2013 durante a feira Cosmeeting em Paris, França.

Os Hidratantes Antiaging protegem a pele contra o ressecamento, 
reparando a barreira cutânea, promovendo firmeza duradoura enquanto reduz rugas e linhas de expressão através da proteção e da 
reparação do DNA celular. Ativado com extratos botânicos de ginseng brasileiro, acácia amarela e raiz da erva escutelaria chinesa associados 
ao óleo de castanha do Brasil e manteiga de karité, contribuem para os cuidados de hidratação e de redução de sinais, resgatando a 
memória da pele.

A cada dois segundos, um protetor labial de Burt´s Bees é 
vendido no mundo! 

A marca norte-americana nasceu de uma ideia do senhor 
Burt, um apicultor com mel estocado. A marca chegou 

ao Brasil e já está em 100 pontos de vendas, como 
drogarias, perfumarias e lojas de departamento. 

Mais de 50 itens estarão nas prateleiras: as linhas 
Radiance e Mama Bee, para rosto e corpo; e Hands, 
para as mãos; protetores labiais, como o Tinted Lip, 
que traz cinco cores, e Lip Balm, com seis sabores 
diferentes. Além disso,  Lip e Lip Shimmers, gloss e 
brilhos labiais com cores deliciosas.

“Fazer com que as pessoas vivam melhor, todos os dias, 
naturalmente”. Essa é a filosofia da marca que é totalmente 
baseada na sustentabilidade. Vale muito a pena investir, os preços 
são bem camaradas!

burt’s bee

ada tina italy

O Acqua Crema é a primeira água termal em creme do mundo! Tem 
um toque seco, um poder hidratante incrível e um ácido hialurônico 
permeante. Rica em antioxidantes da oliva e em acqua di San Pietro, 

também tem propriedades remineralizantes e regenerativas. Ideal para ser usada 
antes do filtro. É bem sequinha e protege a pele da química do próprio filtro e das 
maquiagens. A marca vende pelo site e já pode ser encontrada em vários pontos de 
venda do Brasil. 

mix beleza
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mentos
 top5 lança

 LAURA MERCIE A top marca, criada pela 

ex-editora de moda e beleza Laura Mercier, acaba de desembarcar 

na Sephora brasileira. A novidade conhecida por sua marca 

registrada “FaceFlawless” (rosto sem falhas), garante resultados que 

valem por uma plástica!  (Secret Camouflage R$ 140)

 ÓLEO PARA O ROSTO, SIM!  
A moda dos óleos para o rosto é difícil de ignorar. Também, 

pudera, as maravilhas não deixam o rosto oleoso; em 

contrapartida, iluminam, acalmam irritações e suavizam linhas! 

A ideia é espalhar algumas gotinhas no rosto depois do creme 

noturno. Aposte! (midnight recovery concentrate R$ 158, Kiehl’s)

       KONJAC A esponja esfolia e desintoxica a pele, 

equilibrando a acidez e a oleosidade. O interessante é que à 

primeira vista a esponja parece uma pedra, mas, quando molhada, 

fica supermacia! O produto é 100% natural e biodegradável. 

(EsponjaKonjac, R$ 12,90, Océane Femme)

 MAC PRO Finalmente os produtos (ainda mais) 

profissionais da MAC estão à venda no Brasil. A novidade oferece 

recursos sofisticados que garantem uma maquiagem impecável, 

seja pelas cores especiais, pela multiplicidade de uso, ou pelas 

possibilidades de customização. Aposte nos batons delineadores! 

(Chromaline R$ 99)

TANGLE TEEzER Melhor amiga das madeixas de 

nomes como Victoria Beckham e Kate Middleton, a escova garante 

desembaraçar sem quebrar os fios. A novidade em solo verde e 

amarelo é a versão própria para usar no banho.  

(Escova de cabelo Aqua Splash , R$ 74,90 – Tangle Teezer)

1

2

3

4

5

2 

1 

3 

4

5

Selecionamos cinco das novidades 
mais quentes de beauté que merecem 

sua atenção no início deste ano. 
Guarde esse guia na bolsa e atualize 

seu look (e sua nécessaire) hoje!
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bem-estar

“esse é um penteado 

prático e ao mesmo 

tempo muito versátil. 

a ideia é fazer nós 

sequenciados, de forma 

que eles formem uma 

trança. O resultado fica 

incrível e pode ser usado 

em casamentos na praia ou 

eventos à tarde”, explica o 

beauty artist aleff Facó.

aleFF FacÓ

JoGue suas tranças, 
rapunzel!

beleza



JoGue suas tranças, 
rapunzel!

“O coque alto é um 
penteado clássico com 
um toque de moderno. 

esta opção é uma ótima 
pedida para qualquer tipo 
de evento, e o que vai dar 
o tom é a maquiagem 
usada”, ensina o beauty 
artist e maquiador  
evandro Windson. 

evandro
Windson

A clínica Splendere convidou três de seus melhores cabeleireiros e a 
queridíssima Fernanda Gurgel para adiantar três novos jeitos de trançar 
a cabeleira e os produtinhos que não podem faltar para dar aquele up 
no seu penteado. Joga suas tranças ruivas para a gente, Fernanda?



“essa opção de penteado 

se destaca por sua 

durabilidade, ficando 

perfeito por até quinze horas! 

ele tem um efeito romântico, 

sendo perfeito para eventos 

mais descontraídos, como 

um casamento diurno ou um 

luau”, enumera o hairstylist 

Júnior Ramalho. 

Júnior ramalHo
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trança 
de  nÓ

1. Seque o cabelo completamente, 
aplique a pomada mate da 3D Men 
Sion para dar alinhamento aos fios e 
escove em seguida;

2. Trance o cabelo, usando os 
dedos para dar pequenos nós. Faça-
os em sequência até ter o efeito de 
trança;

3. Prenda a trança com uma liga 
de silicone, separando uma pequena 
mecha de cabelo para esconder a liga, 
aplicando o Spray de Jato da Kérastase 
para finalizar o cabelo. 

coque
alto

1. Passe o Pó Matificante da 
Osis + para deixar a raiz mais sequinha 
e matificada; 

2. Faça um rabo de cavalo no 
meio da cabeça, separando em duas 
mechas: uma mais grossa e uma mais 
fina. Entrance a mecha mais grossa de 
forma desconectada, depois enrole 
fazendo um coque;

3. Trance a mecha menor e 
enrole embaixo do coque para dar um 
acabamento ao penteado, aplicando, 
por fim, o Spray de Jato Seco da 
Kérastase. 

trançado 
de mecHas 
lateral

1. Seque o cabelo e 
borrife o Jato Seco Kérastase 
pelo comprimento e nas 
pontas do cabelo;

2. Modele usando o 
babyliss e o Forme Fatale 
da Kérastase. Conseguimos 
o resultado em apenas 10 
segundos!

entrevista fê gurgel
1. Fê, você tem 

algum cuidado em especial 
com o seu cabelo?

Nenhum (risos). A única coisa 

que eu uso sempre é o finalizador 

da Uniq One, que eu adoro! 

Fora isso, até o meu shampoo é 

normal, aqueles comprados no 

supermercado mesmo. 

2. E para  a pele?  
Você tem algum segredinho 
de beleza?

Os produtos que uso são 

para me proteger do sol e evitar 

que minhas sardas aumentem. 

Uso com bastante frequência 

protetor solar e o bbcream da 

marca coreana Misha. 

4. E no seu tempo 
livre, o que você gosta de 
fazer?

Gosto bastante de sair. 

Adoro ir para a Pink Elephant! 

Acho o espaço perfeito porque 

não é muito grande, não é 

muito lotado, e o atendimento 

é ótimo! Além de não fazer 

calor (risos). 

3. Você é estudante de 
jornalismo, certo? Quais são os 
seus planos para sua carreira no 
futuro?

Não pretendo seguir a carreira 

de jornalismo, gosto mais da área 

de marketing. Inclusive irei morar na 

Irlanda no próximo ano, onde vou 

fazer um curso de propaganda e 

marketing que acredito irá me ajudar 

bastante no futuro. 

     Splendere Av. Senador Virgílio Távora, 1721, Aldeota. (85) 3244. 4545 

3224. 2353 | splendere.com.br | instagram: @clinicasplendere

beleza
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 por mais 
atitude capilar!

  dica da
profissional

“A Vicky não chegava perto da 

tesoura há dois anos! O resultado 

está aí na foto, um cabelo ultralongo 

que não combinava com o seu jeito 

extrovertido. Para dar um up no visual 

dela, decidimos por um long bob, 

que além de ser muito romântico e 

feminino, foi feito em camadas, para 

combinar com o caimento do cabelo 

dela. Assim, ela pode usar natural, 

sem ter que escovar ou passar a 

prancha no dia a dia. Para finalizar o 

corte, optei por uma franja com várias 

camadas, que, além de estar na moda, 

combina bastante com o formato 

do rosto da Vicky. Fiz a coloração 

pensando em realçar a cor dos olhos 

dela – que são de um castanho 

superbonito – primeiro fazendo 

algumas mechas claras, para dar uma 

iluminada no rosto, depois colorindo 

com um tom acobreado, salvando um 

pouco a raiz, para que ela não tenha 

a preocupação de ficar retocando. 

O resultado foi um corte muito 

sensual, que destaca a feminilidade da 

Vicky e, o melhor, superprático!” Ida 

Axenstedt, hair stylist e dona do Ida 

Axenstedt Hair Design.

“Quando você decide fazer uma transformação 

no cabelo, mais importante do que falar o que você 

quer, é falar o que você não quer! Depois disso, o 

profissional vai explicar o que combina com você. O segredo 

de um bom corte de cabelo é o meio termo entre o que o 

cliente quer e o conhecimento e as dicas do profissional de 

beleza. Lembrando que um corte mais curto não quer dizer, 

necessariamente, a perda da sensualidade, do ar feminino. Às 

vezes, um cabelo curto pode ser mais feminino e descolado 

que um cabelo longo demais.

O cabelão de Madalena-arrependida definitivamente não combinava com a 

personalidade pra frentex da nossa editora de conteúdo, Vick Costa. A solução? 

uma tarde de transformação nas mãos da hair designer Ida Axenstedt.

antes

x

     Ida Axenstedt Hair Design              
Rua Marcos Macedo 655, loja 01, (85) 

3224.6219 | www.idaaxenstedt.com
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Dono de uma incrível história de superação 
e uma disposição invejável, o triatleta Paulo 

Cardoso mostra o que significa ser  
um verdadeiro homem de Ferro!

um Homem de 

Ferro

P aulo Cardoso é o que podemos chamar de um 
entusiasta do esporte. Desde muito cedo, esteve 
envolvido em várias modalidades diferentes de 

atividades físicas, em terra, céu e mar. Natação, surf, windsurf, 
voo livre, futebol e, é claro, ciclismo, são algumas das paixões 
presentes na extensa lista de Paulo. 

Em 1997, Paulo concluía a faculdade de Direito, trabalhando 
no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e estava cada dia mais 
encantado pelo ciclismo, participando de competições em busca 
de um lugar no grupo de elite e contagiando irmãos e primos 
com o seu entusiasmo. Mas a história de Paulo estava prestes a 
mudar. Em uma manhã da quinta-feira, dezenove de junho, “o dia 
da mudança”, como ele costuma definir, após sua última prova 
da faculdade, Paulo saiu para mais uma manhã de pedalada. Na 
volta do treino, o cearense se chocou violentamente contra um 
caminhão que saía do estacionamento de uma das empresas 
localizadas na Av. Dioguinho, em Fortaleza.

“O que acontece é que um daqueles caminhões baús saiu de 
repente de um estacionamento. Eu até tentei frear o pneu de 
trás da bicicleta, mas não deu tempo de parar. Bati no caminhão 
e cai embaixo dele. Depois da queda, a roda traseira do 
caminhão acertou minha cabeça, e eu tive vários traumatismos 
cranianos. Na mesma hora eu fiquei cego. Esse trauma na 
parte óssea do crânio ocasionou a perda, na verdade, de dois 
sentidos, pois eu perdi a visão e o olfato”, narra Paulo.

O atleta não desmaiou, mas conta que suas memórias do 
acidente são vagas e retornam em forma de flashes. Após o 
acidente, Paulo passou por dois procedimentos complexos em 
São Paulo. “As cirurgias foram um sucesso, mas, infelizmente, eu 
não voltei a enxergar. Meus nervos óticos foram comprimidos 
no acidente e havia uma pequena chance de voltar a enxergar, 
total ou parcialmente logo depois dessa cirurgia, mas não 
aconteceu”, conta Paulo.

Depois de seis meses esperando recuperar a visão, o ciclista 
decidiu procurar um neurocirurgião oftamológico conceituado 
nos Estados Unidos. “Eu queria fazer outra cirurgia, mas ele 
me desaconselhou. Eu precisava disso, apesar de, desde o 
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começo, eu continuar firme no propósito de continuar vivo e continuar 
fazendo minhas coisas, eu precisava ouvir isso de um médico, pois eu 
acordava todos os dias na esperança de enxergar, achava que tinha visto 
algum flash, nessa constante esperança de voltar a enxergar a qualquer 
momento”, explica.

A recuperação foi difícil, o atleta emagreceu muito, porém a força 
de vontade foi maior e, com o apoio da família e dos amigos, Paulo 
encontrou conforto e novos propósitos de vida. “Quando eu me 
perguntei, ainda na época que eu enxergava, se eu conseguiria viver 
sendo cego, minha resposta foi: não. Mas a gente tem força para tudo, 
pois para tudo que chega, a gente está preparado de alguma forma. E 
hoje eu vejo que Deus, ou o Universo, como você queira chamar, é 
sempre benévolo com a gente. Não consigo explicar de outra forma 
além de que o que acontece com a gente tá certo, sabe? Não tem nada 
errado, não!”, exclama ele.

Dois meses depois, Paulo fez a prova oral da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e passou. “Tudo isso graças a ajuda de alguns amigos que 
iam lá em casa me ajudar a estudar, liam para mim as leis e o conteúdo 
da prova. O que via que dava para eu fazer, eu dizia “eu faço”! Porque é a 
vida, você tem que estar ali, você tem que estar se mexendo, não dá para 
parar!”, frisa Paulo.

E, o mais importante, Paulo queria voltar a praticar esporte. O 
atleta começou com caminhadas na praça da Ceart. Um ano depois do 
acidente, em 1998, Paulo saía para sua primeira volta em uma Tandem, 
uma bicicleta adaptada com dois acentos, que comporta o deficiente 
visual e seu guia. “Foi uma felicidade total! A primeira vez que saí foi com 
um dos meus irmãos. Era a primeira vez em um ano que eu estava em 
cima de uma bicicleta, andando em velocidade! É indescritível, o vento 
no rosto, a sensação de liberdade!”, exclama Paulo.

Daí em diante Paulo Cardoso não parou mais! Todos os dias havia 
alguém para acompanhá-lo em suas pedaladas. Primeiro foi o irmão, 
depois um amigo e depois um primo que também é Ironman e hoje 
mora nos EUA. “De repente eu quis fazer isso, eu quis participar do 

Ironman! Embora eu fosse só ciclista na época, eu tinha muito contato 
com esse meu primo que treinava com mais uma turma grande e via a 
felicidade que essa galera voltava quando completava a prova. O treino 
foi outra coisa que me chamou a atenção, bastante intenso! Eu queria 
fazer isso”, descreve o atleta.

Paulo começou a se preparar para o Ironman Brasil 2002, 
juntamente com um amigo triatleta, mas um problema pessoal o 
impediu de ir adiante com a empreitada. “Mas não parei de treinar! 
Algum tempo depois, enquanto fazia meu treino de natação diário, 
encontrei um amigo de pedalada, o Carlos Chaves. Ele me perguntou 

eu acordava todos os dias 
na esperança de enxergar

”
“
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se eu ainda estava pensando em fazer o Ironman, e quando eu 
respondi que sim, ele se ofereceu para ser meu guia”, narra Paulo. 
A dupla tinha um pouco mais de quatro meses para se preparar 
fisicamente e afinar a parceria para a prova.

Depois de enfrentar os mais diversos problemas, como o 
peso do guia, os desafios de adaptação das modalidades e os 
machucados – Paulo quebrou o dedão do pé, machucou o punho 
e sofreu um estiramento nos músculos intercostais durante a 
rotina de treinamento –, a dupla chegou ao dia da prova. “A parte 
mais difícil foi o treinamento, você tem que ficar focado na prova 
do começo ao fim, senão você não faz. Se aconselho alguém que 
nunca fez um triátlon fazer um Ironman? Nunca! Porque isso exige 
muito do seu corpo, você viu a quantidade de lesões que eu tive! 
Eu ficava doente o tempo todo, porque, com o esforço, as defesas 
do organismo baixam, mesmo com todo o acompanhamento de 
suplementos que eu tinha na época. É necessário ter experiência, 
ser preparado”, alerta o atleta.

O dia da prova é o dia da festa. Paulo conta que entrou no mar 
para a prova de natação às 7:10 da manhã, mas com o sol nascendo 
e o mar agitado, a dupla demorou mais do que o previsto para 
sair do mar. “Quando saí do mar, dei tudo de mim. Lá todo mundo 
me conhecia pelo nome –eu tinha aparecido no dia anterior no 
jornal local –, então pedalei forte na primeira volta de 90km, mas 
na segunda eu comecei a senti o cansaço. Falta de experiência... se 
ainda tem tanta coisa pra fazer pela frente, para que pedalar tão 
forte?”, indaga.

Ao terminar os 180km de pedalada, Paulo cometeu o que 
ele define como o pior erro que um participante deIronman 
pode cometer: pensou no que faltava. “Eu estava naquela área 
de transição de uma prova para a outra, onde ficam todos os 
equipamentos. Fiquei lá, em pé, parado, com aquela cara de doido, 
sem reação nenhuma. Foi quando o Carlinhos, que é teimoso e tem 
muito foco, disse pra mim ‘vamos embora, rapaz, tá pensando no 
que?’”. E Paulo foi! Às 21h36min da noite eles estavam cruzando 
a linha de chegada. O atleta e o seu guia Carlos Chaves fizeram a 
prova (que inclui 4km de natação, 180km de pedalada e 42km de 
corrida) em exatos 14h26min.

Paulo ocupou o posto de único deficiente visual a terminar a 
prova de Ironman até o ano de 2012, quando outro deficiente 
concluiu o percurso. Depois do Ironman, o triatleta participou de 
várias provas de triátlon pelo Brasil e pelo mundo, incluindo destinos 
como o Rio de Janeiro, João Pessoa e Havaí. Disputou provas 
estaduais no Ceará e ingressou, em 2006, no circuito brasileiro de 
paraolímpicos, onde permaneceu até 2011 entre os primeiros de 
sua categoria. E chegou ainda mais longe! Paulo participou de dois 
mundiais: um na Itália, em 2009, e outro no Canadá, em 2010. Além 
do Parapan-Americano, em 2007, em Cáli, na Colômbia.

Todas essas grandes realizações vêm de um só lugar. “Eu tive uma 
experiência de quase morte e depois me segurei em uma coisa só: a 
gratidão por estar vivo. Isso me deu uma felicidade, uma força muito 
grande”. Emocionado, Paulo complementa. “Eu nunca considerei 
desistir uma opção. Então eu tinha que ir atrás mesmo de viver! De 
aproveitar essa chance que me foi dada e encontrar essa força, que 
acredito estar dentro de cada um de nós. Eu reconheço a ajuda de 
todos que me acompanharam na minha jornada até hoje, minha 
família, que sempre me deu muito amor. Sou uma pessoa muito feliz”, 
finaliza.

uma opção. então eu tinha que
eu nunca considerei desistir 

ir atrás mesmo de viver!“
”

porque é a vida, você tem que 
estar ali, você tem que estar se 

mexendo, não dá pra parar!

”
“

Sobre os planos para o futuro, Paulo sonha alto e planeja manter 
o ritmo. “Quero continuar dando minhas palestras, finalizar minha 
faculdade de Educação Física e, é claro, me dedicar ao esporte”. 
Paulo planeja disputar a etapa do Ironman que acontece em 
Fortaleza em novembro deste ano e uma vaga na etapa final do 
Campeonato mundial de Ironman que acontece em Kona, no Havaí. 
Além disso, Paulo planeja disputar uma vaga nas paralimpíadas de 
2016. Nosso Homem de Ferro cearense nos dá uma lição do que 
é ser um herói de carne e osso: positividade e bom humor para 
encarar a vida. E é, com toda a certeza, uma promessa para ficar de 
olho!
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rino
plas
tia: 
fazer ou 
não fazer?
entenda mais sobre a cirurgia
 plástica queridinha das celebridades.

a Rinoplastia, cirurgia realizada na estrutura do nariz, 
tem como objetivos restaurar a harmonia do rosto, 
possibilitando alterar a forma da ponta do nariz, 

reduzir ou aumentar o seu tamanho e alterar o ângulo 
entre o nariz e o lábio superior.

,A cirurgia, porém, não se limita apenas a resultados 
estéticos, conforme aponta o membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plática, Elizeu Lavor. “A rinoplastia 
deve ser entendida, também, de forma funcional. Nela 
podemos resolver problemas como o desvio de septo 
incomoda tanto os pacientes”, afirma. 

O procedimento pode ser feito de forma aberta, 
deixando uma pequena cicatriz entre as narinas; ou 
fechada, feita completamente dentro das narinas. 
Dr. Elizeu enfatiza a importância de atentar para os 
cuidados pós-operatórios. “Cada tipo de cirurgia vai 
ter um período ideal de restrições pós-operatórias, 
o que é essencial respeitar, visando obter uma boa 
cicatrização”, explica. Dentre os cuidados, Lavour 
destaca o respeito às recomendações médicas quanto 
as atividades físicas e a não exposição ao sol. 

Lavor destaca, ainda, que as expectativas e as 
possibilidades devem ser discutidas nas consultas 
pré-opertatórias. . “A boa comunicação é a chave do 
sucesso em cirurgia plástica estética”, finaliza.

dr. elizeu 
lavor

     Complexo Elizeu Lavor Rua República do Líbano, 1415  

Fone (85) 3267.1712 / 3267.2804  

contato@elizeulavor.com.br | www.elizeulavor.com.br
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bem-estar

na ponta da
sapatilha

Febre nas melhores 
academias do eixo rio/
São Paulo, o Ballet 
Fitness, modalidade que 
queima até (uAu!) 800 
calorias por aula, chega 
ao Ceará exclusivamente 
na Central do Corpo.
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no embalo de músicas clássicas e hits populares, as primeiras 
turmas de Ballet Fitness da Central do Corpo Dunas 
conhecem de perto a modalidade. O alto astral e a 

animação ficam por conta dos professores Humberto Alemberg e 
Stephanie Pacheco. “Vamos ficar lindas! Sabrina Sato, Grazi Massafera 
e Fernanda Lima, tudo junto”, brinca Stephanie durante a aula. 

A aula é um misto de exercícios. No primeiro momento, 
passos de ballet na barra técnica, embaladas por música clássica, 
onde os conhecidíssimos pliés, por exemplo, viram sequências de 
agachamento para fortalecer glúteos e pernas. Sem muito tempo 
para descanso ou conversa, segue-se para o segundo momento, 
ritmado por músicas eletrônicas populares. Desta vez no chão, com 
movimentos mais específicos do fitness: sequência de abdominais e 
séries para endurecer o bumbum, costas e braços. Alternar entre os 
momentos não deixa ninguém parado e faz todo mundo suar!

“Ao longo de uma hora, trabalham-se diversos grupos 
musculares. Trabalhamos muita perna, muito glúteo, além de 
panturrilha. Todo mundo sabe que bailarina tem aquela panturrilha 
superbonita e avantajada, e agora nossas alunas podem ter também”, 
destaca Stephanie.

Entre as vantagens da modalidade também constam a melhora 
da postura, da respiração e do equilíbrio, além, é claro, da perda de 
peso. A queima pode chegar a 800 calorias em uma hora de aula. 

As classes de Ballet Fitness podem ser um ótimo substituto para 
a musculação, funcionando também como uma importante opção 
aeróbica. Para tanto, contudo, é importante fazer duas ou três aulas 
por semana. Essa frequência garantirá o fortalecimento muscular e 
também a queima de calorias. 

E o melhor: a novidade pode ser praticada por pessoas de 
qualquer idade, até mesmo para aquelas que nunca tiveram contato 
com a dança ou que já sofreram alguma lesão, conforme destaca 
o professor Humberto Alemberg. “A aula é adaptada aos clientes 
que nunca fizeram ballet, aos que já fizeram ballet e aos que estão 
começando na dança agora. A aula de ballet clássico adaptada ao 
fitness tem como objetivos: corrigir postura, corrigir pisada, corrigir a 
região lombar, ou seja, mesmo aquelas pessoas que tiveram alguma 
lesão no passado podem fazer a aula”, explica.

As aulas são satisfação garantida, como destaca a aluna Rafaela 
Machado Pinto. “Eu fui bailarina a vida inteira e posso dizer 
sem medo que amei o Ballet Fitness! Estava ansiosa para que a 
modalidade chegasse logo aqui ao Ceará, porque eu sempre lia 
a respeito e sabia que era uma forma de ganhar tônus muscular 
fazendo uma coisa que eu adoro, que é dançar. Eu amei, terminei 
cansadíssima, mas muito feliz!”, destacou.

Vamos ficar lindas!
 sabrina sato, Grazi massafera 
e Fernanda lima, tudo junto.
“

”

Complexo Central do Corpo Dunas Av. Engenheiro Luis 

Vieira, 920 (85) 2181.1715 | Central do Corpo Aldeota Av. 

Santos Dumont, 2456, Ed. Corporate Plaza  (85) 3023.8338 | 

instagram: @centraldocorpo
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F amosas como Juliana Paes e Grazi Massafera já 
declararam riscar da dieta sem dó nem piedade 
alimentos com glúten e lactose. Entre as fitness do 

Intagram, o cardápio sem esses “vilões” já virou mania pela 
promessa de emagrecimento rápido. Mas será que a nova 
mania é sinônimo de vida saudável? A seguir os mitos e as 
verdades sobre glúten e lactose free. 

Todos nos preocupamos com a ingestão de glúten 
em nossa dieta diária, mas por que mesmo não devemos 
ingerir essa substância? O leite, longe disso, deve ser 
consumido todos os dias para a saúde dos ossos e dentes, 
não é mesmo? Para acabar de vez com todas as dúvidas, 
deixemos, então, uma profissional nutricionista definir o 
que é glúten e lactose.

“O glúten é uma parte protéica dos cereais, sejam eles: 
trigo, centeio, cevada. A lactose, por sua vez, é o principal 
carboidrato presente no leite e seus derivados”, explica a 
nutricionista da Maternidade Escola e mestre em Ciência 
Fisiológicas, Ana Vaneska Passos Meireles. 

O glúten e a lactose – pasmem – por si só, não 
engordam! O que pode acontecer, segundo a nutricionista, 
é algumas pessoas terem sensibilidade às substâncias, e 
é isso que causa o inchaço e o desconforto que muitas 
sentem.

Então, como as celebridades perdem peso ao retirar 
essa substância do cardápio?

Se, por um lado, quem tem intolerância a glúten 
perde de medidas e experimenta um maior bem-estar 
e disposição. Aqueles que não possuem essa resistência, 
por outro lado, podem engordar quando suprimirem a 
ingestão de glúten. Isso acontece porque ao eliminar pães, 
massas e outros produtos que contém glúten, passam a 
sentir mais fome e comer em excesso. 

Portanto, é importante dar preferência a produtos 
integrais combinados com fontes de proteína (ovo, por 
exemplo) e gordura boa (azeite extravirgem e linhaça são 
boas pedidas). 

85% da população adulta tem algum grau de 
intolerância à lactose, segundo pesquisa da Associação 
Americana de Gastroenterologia e Nutrição. Assim, é fácil 
compreender por que a grande maioria das pessoas que 
elimina a ingestão do açúcar não tem nenhum prejuízo.

Vale destacar que a perda de peso não é garantida. 
O que acontece é que a lactose, mal digerida, provoca 
distensão abdominal, retenção de líquido e sensação 
de estufamento. Quando a ingestão desses alimentos é 
suprimida, o organismo elimina melhor as toxinas, e os 
sintomas somem depois de poucos dias.

A dica para aqueles que precisam e/ou querem eliminar 
a ingestão de lactose é consumir fontes alternativas  
de cálcio, pois assim não haverá prejuízo para o corpo.  
Folhas verde-escuras e leguminosas são boas opções. 
Porém, em alguns casos é recomendada a suplementação 
da vitamina D por meio de remédios.

dieta Glúten 
e LACTOSE free
verdades e mitos pão de cada dia

uma vida sem leite
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 linha do 
   tempo
 da  dieta 

Antes de aderir às tendências alimentares, o melhor é procurar um médico e fazer os exames necessários para um diagnóstico 
conclusivo. 

“É fundamental a busca de um profissional responsável – muitas vezes é um trabalho conjunto entre médicos e nutricionistas 
– que saiba o que está fazendo e a real necessidade de exclusão desses grupos alimentares. Muitas vezes a pessoa não necessita 
excluí-los para ter uma dieta equilibrada, com adequação de calorias e com equilíbrio de nutrientes”, finaliza Ana Vaneska.

consulte um médico

Buscamos receitas para a boa 
forma desde muito antes do que 
imaginamos. Duvida? 

1087 
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2010 
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1820 

 

dieta alcoólica

dieta de hollywood

Açúcar para matar a fome

papinha infantil

dieta da tênia

remédios

sopa de repolho

Dukan e Paleo

água e vinagre

o re i  wi l l ian, da ing la ter ra, t rocou 
comida por bebida para tentar 

emagrecer. Parece que não deu 
mui to cer to. . . o conquis tador morreu 

tão gordo, que não hav ia um ca ixão 
que supor tasse seu peso.

Acredi tava-se que uma enz ima da 
f ru ta a judar ia a d iger i r  gorduras. 

Passou por uma segunda fase de 
sucesso nos anos 1970, até a tese 

ser desment ida por médicos.

Na era dos adoçantes, a sabedor ia 
popular  d iz ia que uma bola de 

sorvete logo antes do a lmoço 
d iminu i r ia sua fome. 

Sucesso entre modelos como 
Abbey lee, a ide ia de as papinhas 

subst i tu í rem refe ições é da personal 
t ra iner de ce lebr i t ies tracy Anderson. 

Pr imei ra mania d iet 
da h is tór ia, a d ie ta fo i 

popular izada pelo poeta lord 
Byron. 

Sucesso entre os corredores 
de cava los da época, a ide ia 

era inger i r  p í lu las com os 
vermes! (Argh! )

A popular idade dos 
remédios in ib idores de 

apet i te chega ao seu auge. E 
o excesso de peso começa a 

ser t ra tado como um problema 
socia l .

Apesar de ser uma opção 
com poucas ca lor ias, a 

rece i ta excede a quant idade 
de sódio máxima por d ia e 

causa f raqueza.

A nova febre cons is te em 
inger i r  bastante prote ína 
e levar um est i lo de v ida 
baseado nos hábi tos dos 

homens das cavernas para 
secar de vez!



172 INVOGA

bem-estar

xalerGia 
intolerÂncia 

alimentar

    alergia alimentar
Nas alergias alimentares, explica Dra. Elisa, o sistema de defesa do organismo 

reage a determinados alimentos como se fossem potencialmente perigosos. Os 
sintomas podem se manifestar minutos após o contato ou até oito horas da 
exposição, provocando urticária, inchaço, coceira, dor abdominal, vômitos, tosse, 
rouquidão e chiado no peito. 

intolerância alimentar
“Conhecidas também como Alergia Escondida ou 

Hipersensibilidade, na Intolerância Alimentar ocorrem 
reações adversas, que são ocasionadas pelos alimentos, 
mas que não envolvem o sistema de defesa. As reações 

normalmente são iniciadas de 2 horas a 3 dias depois do 
primeiro contato com o alimento que causa a sensibilidade. Graças a processos imunológicos, os intolerantes 
desenvolvem sintomas como: cansaço, desatenção, cólicas, fadiga, síndrome do intestino irritável, conjuntivite, 

perda de apetite, má absorção, obesidade, ganho de peso, magreza, entre outros”, esclarece Dra. Elisa..

Fatores importantes
   “A circunstância de uma pessoa desenvolver ou não uma alergia alimentar ou hipersensibilidades depende 

de diversos fatores, por exemplo, uma herança genética, a idade, permeabilidade gastrointestinal, fatores 
ambientais, os hábitos alimentares e, por vezes, as consequências de doenças infecciosas”, aponta Dra. Elisa.

o diagnóstico
Para o diagnóstico de alergia ou intolerância alimentar, assinala Elisa, deve ser feito o 

levantamento do histórico familiar, a descrição dos sintomas e o tempo decorrido a partir 
da ingestão do alimento; lista dos alimentos suspeitos e a quantificação do alimento para o 
aparecimento dos sintomas; exame físico; diário alimentar e de sintomas; testes bioquímicos 
e imunológicos, eliminação e de desafio alimentar. Uma dieta com remoção controlada dos 
alimentos que causam problemas irá, em muitos casos, melhorar a condição do paciente 
rapidamente. 

no consultório
Agora a intolerância a alimentos já pode ser 

identificada através de testes muito confiáveis, como o 
Teste de Intolerância Alimentar mediada por IgG, disponível na Vital 

Natura. No teste, investiga-se uma vasta gama de alimentos, como: leite e 
derivados, ovo, crustáceos, frutas, grãos, ervas, carnes, nozes, vegetais e outros.

A alergia alimentar e a intolerância alimentar são muitas vezes confundidas porque 
produzem frequentemente o mesmo tipo de sintomas. A Dra. elisa Lerch esclarece 
de uma vez por todas as diferenças dessas condições.

     Consultório Vital Natura Av. Dom Luís, 1200, torre 1, 6 º 

andar, sala 606, (85) 3067.4741 | 8733.1076 | instagram: @elisalerch        

www.vitalnatura.com.br
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e scapamento, partida elétrica, carburador, 
turbina, bateria e tanque de gasolina. Para 
quem pensou que estávamos falando de 

um carro, enganou-se. Estamos falando da mania que 
promete ser sucesso no próximo verão do Brasil: o 
Jet Surf. 

A modalidade de surf motorizado nasceu graças 
à engenhosidade de Martin Sula, ex-engenheiro da 
Fórmula1, que para criar o brinquedinho misturou 
a tecnologia usada em motores compactos e a 
potência do aeromodelismo. A prancha, que conta 
com um motor de 100 cavalos, chega a 55 km/h e 
custa em média R$ 45 mil.

Dentre as vantagens da novidade está a 
possibilidade de surfar no mar –com ou sem ondas –, 
além de em lagoas e rios, conforme explica o piloto 
argentino, Juan Camaanoc. “O jet surf pode ser 
usado no mar, rios, lagos, represas etc. A diferença 
é que, nas ondas, o esporte fica radical ao extremo. 
Para quem pretende aprender, o ideal é iniciar num 
local sem ondas”.

Outro ponto positivo é a autonomia do 
equipamento: com apenas 3 litros de gasolina o 
praticante garante a diversão de uma hora e meia. 
Destaca-se, também, a qualidade do material com o 
qual são produzidas as pranchas: fibra de carbono e 
a praticidade do tamanho compacto, que possibilita 
facilmente o transporte em um carro de passeio, por 
exemplo.

Mesmo com um investimento alto, o esporte já 
tem ganhado adeptos em terras verdes e amarelas. 
Cerca de 120 unidades das pranchas foram vendidas 
no Brasil, e no começo deste ano, Maracaípe, em 
Ipojuca, recebeu a primeira etapa do Campeonato 
Mundial de Jet Surf.Dentre os mercados que figuram 
como apostas para o esporte estão o interior de São 
Paulo, Rio de Janeiro e o Nordeste. Fica a dica para 
aproveitar os dias ensolarados do nosso Ceará!

Jet surF

180 cm

60 cm

capacidade de carga

100 kg
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Mania nas praias do Sudeste, a 
novidade é a pedida para quem 
quer unir surf e velocidade.
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H otéis pelo mundo têm lançado pacotes, muitas vezes 
inusitados, para as tão desejadas (e às vezes muito 
necessárias) férias desplugadas.  É o caso do hotel 

americano Renaissance de Pittsburgh, que lançou em 2011 um 
pacote no qual ao fazer o check-in o hóspede deve deixar todos os 
aparelhos eletrônicos na recepção. Até o quarto tem tratamento 
especial: a internet é cortada, e TVs e relógios são trocados por 
opções tec-free, como jogos de tabuleiro. 

Na Irlanda, o Westin, além de confiscar os equipamentos 
eletrônicos dos hóspedes, oferece serviços de relaxamento. Na 
Costa Rica, o Four Season Peninsula Papagayo promove uma 

detox

Com o avanço das novas tecnologias têm sido cada vez mais comuns casos de 
“estafa digital”. o vício de muitos pelos aparelhos tecnológicos e seu acesso à 
internet a qualquer momento do dia ou da noite virou alvo da indústria de turismo.

      diGital?
experiência de 24 horas sem celular. O hotel oferece um guia de 24 
coisas para fazer sem tecnologia como incentivo. 

No Brasil, há algumas iniciativas em torno da proibição do uso de 
eletrônicos, seja por impedimento dos hotéis (conforme aponta o 
presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado 
de São Paulo, Bruno Omori, “Já vi, por exemplo, hotéis proibirem 
celulares em certas áreas”), seja por isolamento geográfico, como 
acontece em destinos como Galinhos, no Rio Grande do Norte, e 
Jalapão, na divisa entre a Bahia, Maranhão e Piauí.

bem-estar
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desconecte-se
Quer praticar desintoxicação digital em casa? 

A inVoga preparou cinco dicas para ajudar a dar um 
tempo dos aparelhos eletrônicos e das redes sociais.

5.
1.proGrame-se 

planeje horários para ligar e desligar 

os aparelhos. Aos poucos, você vai 

sentir cada vez menos necessidade 

de olhar as redes sociais ou 

responder aquele email de trabalho 

durante o final de semana.
aproveite todo esse tempo 

livre que surgiu e coloque a 

leitura em dia ou saia para 

um dia ao ar livre. 2.
encontre um companheiro para a 

desintoxicação: pode ser o maridão, 

o filho, ou uma amiga. Quando bater 

aquela vontade de olhar o instagram 

ou postar aquela música no facebook, 

o seu companheiro vai ajudar a 

manter o foco.

procure um 
companHeiro

3.
Quando a necessidade 

diminuir, noticie sua saída 

das redes sociais. Amigos e 

família podem se preocupar 

com o seu sumiço, então 

um último post no facebook 

cuidará disso. 

anuncie

4.
Faça uma lista dos 

aparelhos que você 

vai propositalmente se 

esquecer de usar : TV, 

celular, computador 

e telefone são alguns 

exemplos. 

liste

divirta-se

Galinhos
Rio GRande do noRte

jalapão
Bahia, maRanhão e piauí

fouR seasons ResoRt
costa Rica

hotel Renaissance
pittsBuRGh

hotel westin
iRlanda
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visita ao podÓloGo 
Garante saúde do corpo 

A Sellene MegAdiet inoVA 
MAiS uMA Vez, Ao trAzer 
uM eSpAço excluSiVo pArA 
cuidAdoS coM oS péS. coM 
podólogoS prepArAdoS e 
uMA eStruturA ModernA, 
o eSpAço de podologiA 
e MASSoterApiA dA lojA 
contA coM equipAMentoS 
ModernoS e AtendiMento 
perSonAlizAdo.

Todos os dias exigimos muito dos nossos corpos. Com 
os pés não é diferente e, dependendo do quanto são 
exigidos, as reações são imediatas: dores e sensibilidade. 

Assim como nossos olhos, os pés carregam informações 
importantes sobre a saúde que podem se manifestar por meio 
de sinais e sintomas, indicando, por vezes, graves patologias. 

A Podologia é a ciência que atua na investigação, prevenção, 
diagnóstico e tratamento das patologias dos pés. A especialidade 
está intimamente ligada a outras áreas da saúde, como: ortopedia, 
dermatologia, angiologia e reumatologia. 

Utilizando equipamentos nacionais e importados, a 
Sellene MegaDiet oferece um serviço de alta qualidade 
para o tratamento e embelezamento dos pés. Dentre os 
serviços oferecidos no espaço de podologia da loja estão: 
desencravamento de unha, podologia esportiva, tratamento de 

bem-estar
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rachaduras e fissuras, micose de unha, calos e bolhas. Além de 
hidratação com parafina, reflexologia e serviço de manicure. 

Alguns pés, como os de pacientes portadores de diabetes ou 
que sofrem de hipertensão, podem sofrer de diversas patologias. 
Os diabéticos, por exemplo, estão em constante risco de 
desenvolver graves problemas que podem levar à amputação total 
ou parcial dos pés. É função do podólogo diagnosticar esses males 
e, se for o caso, encaminhar para um médico especialista.

“Como o podólogo não pode medicar, nós encaminhamos para 
o médico para que ele passe o medicamento. Então, o paciente 
retorna para que possamos fazer o tratamento”, explica a podóloga 
da Sellene Megadiet, Juliana Freitas. 

As profissionais podólogas da Sellene Megadiet têm 
treinamento especializado para atender crianças e idosos. “Esses 
pacientes necessitam de técnicas específicas. Com o idoso 
diabético, por exemplo, nós temos o cuidado para não cortar a 
pele, ou fazer algum corte invasivo, para não correr o risco de 
infecções. Já bebês, que se movimentam muito, inspiram cuidados 
especiais”, exemplifica Juliana. 

A preocupação com o bem-estar e a saúde de seus clientes faz 
dos padrões de higiene e qualidade prioridade na Sellene Megadiet. 
A loja conta com esterilização de material em Autoclave, processo 
de esterilização por vapor saturado sob pressão, seguro, rápido e 
eficaz.

     Sellene  Av. Rui Barbosa, 1253, Aldeota. (85) 3133.1999, 

sellenemegadiet.com.br
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JÁ ouviu Falar 
de constelação 

Familiar?

A técnica terapêutica busca o autoconhecimento, o fortalecimento das 
raízes familiares, permitindo assumir seu lugar na vida.Conheça a técnica 
que tem ajudado muitos brasileiros a compreender e superar problemas 

de relacionamento e de auto-estima.

de muitos terapeutas”, destaca a psicóloga e consultora, Lucy 
Lopes, do Espaço de Renascer, que realiza Workshops e Formação 
de Consteladores.

Todo o trabalho da constelação  está baseado em três 
dinâmicas importantes para manter a ordem no sistema familiar, 
são elas: O direito que cada pessoa tem de pertencer . A segunda 
ordem é a hierarquia ( pais e filhos, etc) e a terceira ordem, Dar e 
receber. Quando essas ordens são desreipeitadas, acontece uma 
série de consequências e adoecimentos. O sistema familiar não 
suporta nenhuma exclusão, sempre que alguém é excluído do 
sistema, causa uma série de desequilíbrios, criando um padrão no 
sistema que será repetido nas gerações seguintes, como forma de 
garantir novamente a inclusão e a liberação do padrão no sistema 
familiar, explica Lucy Lopes.

SENTIMENTOS DESVENDADOS

A preciosidade do trabalho com os sistemas familiares permite 
trazer à tona, padrões destrutivos, que ao serem desvelados com 
muito cuidado e respeito, promovem liberação e integração. 

Constelação Familiar uma revolucionária e inovadora 
abordagem terapêutica de base sistêmica fenomenológica,  
desenvolvida pelo Alemão Bert Hellinger. Um método 

eficaz e poderoso, para reconhecer e compreender as dificuldades 
da vida familiar do ser humano, trazendo soluções inovadoras e 
simples, restaurando o respeito, o amor e a ordem, permitindo que 
o amor flua novamente entre os membros do Sistema Familiar.

Essa forma de terapia foi criada por volta da década de 60, 
sendo mais difundida no Brasil há praticamente quinze anos. Seu 
criador, o filósofo e terapeuta alemão Bert Hellinger, após anos 
de estudo com famílias, buscando o diagnóstico e solução de 
problemas e conflitos familiares, dá uma grande contribuição ao 
mundo, por desenvolver essa ferramenta que permite identificar 
eventos traumáticos vivenciados no sistema familiar, que afetam 
consciente e inconscientemente as gerações e seus descendentes.

O método vem ganhando um espaço cada vez maior no Brasil 
e no mundo. “O sistematizador do método, Bert Hellinger, tem 
vindo ao Brasil ao longo desse tempo e participado na formação 

bem-estar
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Onde o amor faltou, gera todo tipo de adoecimento e conflitos. 
A Constelação tem como fio condutor o amor, sem julgamento, 
gerando uma nova ordem, promovendo benefícios para todos os 
integrantes do sistema familiar.

Os principais motivos que levam à procura do método são: 
dificuldades nas relações pessoais e significativas (pais, filhos, 
casais, amigos, chefes, etc), doenças crônicas ou psicossomáticas 
(depressões, insônia, fobias, enxaqueca), problemas de infância, 
sentimentos de culpa, desamparo, abandono, falta de vontade de 
viver. Além de vícios ou distúrbios alimentares, violações ou abusos 
e exclusão familiar.

Um fator primordial é a preparação do profissional 
Constelador, requer um desenvolvimento pessoal que possa 
sustentar a atuação profissional, pois será confiado um bem muito 
precioso, que é o ser humano em toda a sua inteireza e seu 
sistema familiar.

“A Família passa por momentos de tantas turbulências nesses 
tempos em que a poeira se esconde pelos cantos. A Constelação 
, assim como outras técnicas, tem hoje, um papel importante no 
sentido de resgatar e fortalecer essa raiz tão vital para ultrapassar 
e superar todas essas transformações, sem perder a base”, finaliza 
Lucy Lopes.  

A partir das Constelações familiares, sua evolução 
ampliou para outras aplicações em vários segmentos, como: 
Organizacional, Social, Educacional, etc.Ela pode ser aplicada 
no âmbito individual e grupal. Um dos diferenciais dessa 
técnica é a sua natureza, uma terapia breve, direta e simples. 
Para se trabalhar um tema específico, como exemplifica Lucy 
Lopes, é necessário algumas vezes, somente uma intervenção, 
onde o potencial humano é capaz de reverberar por muito 
tempo o trabalho realizado, tocando no essencial, o ser 
humano é capaz de dinamizar a evolução do processo.

questões práticas

FO
TO

S:
 A

LE
X

 A
R

A
Ú

JO



180 INVOGA

DRA TATHYE ARRUDA: EXISTE UM APARELHO 
ORTODÔNTICO MAIS RÁPIDO?

Boas notícias: existe sim, e ele se chama autoligado! O aparelho ortodôntico autoligado diminui em 

aproximadamente 50% o tempo de tratamento se comparado aos aparelhos convencionais. Essa é uma 

informação importante quando se trata de pacientes adultos. Quanto mais rápido for o tratamento 

ortodôntico, mais atrativo se torna para s nossa demanda de adultos que desejam e precisam de tais 

correções dentárias. 

   SORRISO 
cinco estrelas

Foi-se o tempo em que tínhamos medo de dentista. 
Hoje, os odontólogos se tornaram nossos aliados 
na busca por um sorriso bonito e saudável. A equipe 
da Suprema odontologia se reuniu em um 
descontraído bate-papo para responder algumas das 
nossas perguntas mais frequentes.

DR. ROBERTO RêGO: OS IMPLANTES 
DENTÁRIOS SÃO INDICADOS PARA QUE TIPO DE 
PACIENTES? 
Os Implantes Dentários estão indicados para aqueles pacientes que desejam repor um ou mais dentes 

perdidos. A partir o momento em que a dentição permanente está completa e em sua posição definitiva, 

ou seja, em torno dos 14 a 16 anos de idade, já é possível submeter-se aos implantes dentários. Também 

está indicado para pacientes idosos, sendo que essa possibilidade está mais atrelada a condição de saúde 

do paciente e ao uso de alguns medicamentos do que propriamente a idade. Atuamente, os implantes 

dentários são considerados o “Padrão Ouro” na reabilitação oral, o seja, é a opção que mais se aproxima, 

em termos de estética e resistência, da dentição natural.

bem-estar
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DR. JOÃO OCTAVIO HYPPOLITO: O QUE 
é CIRURGIA ORTOGNÁTICA E PARA QUE 
PACIENTES ELA é INDICADA?

Você têm problemas com sua mastigação, não consegue morder um sanduíche ou uma fruta? 

Desconfia que seus dentes não estejam encaixando perfeitamente? Têm notado aumento no desgaste 

dos dentes? Não gosta do formato do seu rosto? Sente dificuldade respiratória durante o sono? 

Sente ruídos ou dores próximo ao ouvido? Acha que seu queixo é muito grande ou muito pequeno? 

Se apresentar algum desses sinais ou sintomas, você pode ser candidato à cirurgia Ortognática, 

procedimento cujo objetivo principal é o de reposicionar os maxilares e os dentes no local onde 

anatomicamente deveriam estar, com consequente melhora oclusal, estética facial, melhora da 

respiração, fonação, deglutição e articulação têmporo-mandibular (ATM).

DRA. LARISSA VASCONCELOS: CLAREAMENTO 
DENTAL PODE DEIXAR OS DENTES MAIS 
SENSÍVEIS?

Às vezes sim, depende do nível de sensibilidade dental do paciente. Quando acontece, porém, ela 

é passageira e não ocasiona danos à estrutura dentária. Na técnica de clareamento em consultório, a 

sensibilidade pode ocorrer logo após o procedimento, mas após 24h já está resolvida. Essa é uma das 

razões de o clareamento ser feito e acompanhado pelo dentista, pois somente ele saberá como proceder 

corretamente em cada caso. 

DR. CLAUDIO FROSSARD: QUAL O MATERIAL 
ESTéTICO MAIS USADO NA CONFECÇÃO DAS 
PRÓTESES DENTAIS E POR QUê?

  Sem dúvida, o material mais empregado são as porcelanas, que podem ser associadas a infraestruturas 

metálicas (Coroas Metalocerâmicas), infraestruturas livres de metal (Coroas Metalfree, quando as exigên-

cias estéticas são maiores, como nas regiões anteriores), e também as Facetas e Lentes de Contato em 

porcelana. São muito utilizadas, devido à sua extrema capacidade de imitar a estrutura dental em todos os 

seus detalhes e por apresentar excelente estabilidade de cor, resistência e durabilidade. 

´´o nosso atendimento aqui na suprema tem por objetivo 

assistir os pacientes em suas necessidades, motivo pelo qual geraram a 

procura por nossos serviços. aqui na clínica nossos pacientes são atendidos 

com muita dedicação e carinho, pois são especiais para nós pelo único fato 

de terem escolhido a suprema para tornarem seu sorriso mais belo!´´

atendente Jaqueline capistrano

     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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Inspirado na tradicional cartela 
de cores da Pantone para o 
inverno 2014, o nosso expert 
em beleza, eduardo Ferreira, 
mostra como aderir às cinco 
fórmulas certeiras para usar 
cor e causar nesse inverno!

Fotos: patricia paes  
Edição de Moda e Criação: Levi arruda 
produção de Moda: Giulia Costa Lima 
Beleza: Dudu Ferreira  
Casting: ingrid tolentino (RoMUaLDo CaSSiaNo) 
assistente de Fotografia: Carlinhos Quixadá 
tratamento de imagem: patricia paes Stúdio
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o aurora red é um tom que 
lembra o vermelho escarlate e 
casa perfeitamente com uma 
sombra marrom. a produção 
é sofisticação garantida!
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o misted yellow, uma cor 
alegre, serve para colorir a 

palheta de inverno e alegrar 
os dias cinzentos.



o cognac é um tom marrom 
típico do outono. uma cor seca, 
que imprime sofisticação e 
elegância a qualquer produção!



o bright cobalt é outra das 
tendências que com certeza vão 

trazer mais alegria e calor às 
produções de inverno. o tom azul é 
ideal para um look mais moderno.



didi nO 
JAPAO

Uma das apresentadoras mais charmosas e bem-hUmoradas da 

televisão brasileira, didi Wagner é a capa da 21° edição da revista 

invoga. para as fotos, escolhemos o bairro da liberdade, em são 

paUlo, Uma referência ao mais novo destino do lUgar (in)comUm, 

o Japão. desbravamos o dia a dia da maior colônia Japonesa 

do mUndo (fora do Japão), admiramos a beleza das flores de 

cereJeira e apreciamos o charme dessa cUltUra milenar. 

por Juliana Teófilo

capa

Fotos: Felipe Morozini 
Coordenação de Moda: Levi Arruda 

Styling: Flávia Brunetti 
Produção de Moda: Giulia Costa Lima e Renata Morrone 

Beleza: Israel Escobar 
Assistente de Produção: Suyane Correa 

Tratamento de Imagem: Alex Araujo 
Coordenação Geral: Vinicius Machado e Lele Saddi



kimono Hime-ya



vestido Evidência 
jaqueta Ammis
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AdriAnA GOlOmbek, Ou didi WAGner, 

COmeçOu SuA CArreirA COmO mOdelO. em 1999, 

inGreSSOu nA televiSãO, COntrAtAdA COmO vJ pelA 

mtv. depOiS diSSO, didi nãO pArOu mAiS: trAbAlhOu 

pOr SeiS AnOS nOS mAiS diverSOS prOGrAmAS 

dO CAnAl. em 2006, fOi COntrAtAdA pelO CAnAl 

multiShOW pArA ApreSentAr O luGAr (in)COmum, 

prOGrAmA que revelA de fOrmA bem-humOrAdA 

pArtiCulAridAdeS dOS mAiS diverSOS deStinOS 

turíStiCOS dO mundO.

enquAntO ApreCiávAmOS O nOSSO SuShi, bAtemOS 

um pApO SuperbACAnA COm A didi, fAlAmOS dOS 

SeuS plAnOS pArA O futurO, SuAS viAGenS, fAmíliA 

e belezA. Chekku, Ou, nO mAiS perfeitO pOrtuGuêS: 

confira!

Você começou como VJ na mTV Brasil (de 1999 a 2005). 
Como encara o fim do canal no qual trabalhou? Você acha que 
a antiga mTV não soube acompanhar os passos largos da era 
digital e por isso acabou? 

a mtV não acabou - simplesmente mudou de ser um canal 
aberto para um canal a cabo. mas é fato que perdeu bastante 
de sua relevância junto ao público jovem nos últimos anos. 

para ser sincera, não gosto muito de ficar analisando o que 
levou a mtV a perder sua força. mas acredito, sim, que tenha 
a ver com a evolução da internet e a relação do jovem com o 
universo digital. antes, o jovem dependia da mtV para saber o 
que estava rolando, o que era bacana e que músicas ele deveria 
escutar. com o advento da internet, e sua infinidade de sites 
- inclusive o Youtube, o jovem se deparou com um mundo de 
informações a seu dispor e com a possibilidade de ativamente 
buscar e encontrar o que mais lhe interessa. isso dá um poder 
muito grande e uma autonomia - com isso, a mtV perdeu um 
pouco de sua importância como “porta-voz” do jovem. . 

Você tem uma relação bem estreita com a música, 
participando ativamente da cobertura de grandes festivais 
como o Rock in Rio, o SWU e o lollapalooza. Como você vê 
o cenário musical brasileiro hoje? Você acha equilibrado o 
espaço dado para bandas nacionais e internacionais?

acho que os grandes festivais têm, cada vez mais, se 
preocupado em dar igual importância a artistas nacionais e 
internacionais. nem sempre foi assim, a gente sabe. mas hoje 
os organizadores sabem que grandes artistas nacionais - como 
ivete sangalo e skank - envolvem o público tanto quanto (ou 
mais) que bandas ‘importadas’.  
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vestido Jolie
kimono Damyller
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Você começou no multishow em 2006, com a primeira 
temporada do lugar incomum. O programa começou em 
São Paulo e depois migrou para nova iorque (onde você 
morou por cinco anos). Quais são as principais diferenças e 
semelhanças entre essas duas cidades quando se trata de 
cultura urbana?

 as duas cidades têm movimentos culturais 
interessantes, e gente criativa propondo novas frentes 
artísticas o tempo todo. 

o que eu acho que ainda deixa nY um pouco à 
frente de sp é que lá existe um foco maior em trabalhos 
colaborativos, crowdsourcing e outras manifestações 
coletivas, que ainda estão engatinhando no Brasil. já em 
termos de oferta cultural (exposições de arte, shows, 
concertos etc), faz um tempo que sp está (quase) em pé de 
igualdade com outras metrópoles importantes do mundo. 

vestido Coca Cola Clothing

a principal diferença é, claro, a falta de infraestrutura 
gritante em sp, o que faz cada ida a um evento cultural ser 
uma gincana de como superar problemas da cidade, tais 
como trânsito, violência urbana etc.   

O conceito do programa é buscar o lado B de destinos 
turísticos conhecido. Como funciona a busca desses 
“lugares incomuns”? Como funciona a montagem do 
roteiro?

hoje em dia, o programa tenta mesclar “lugares 
incomuns” e outros mais conhecidos, ou até mesmo 
turísticos, mas que sejam mostrados com a nossa maneira 
particular de ver as coisas.A montagem do roteiro se dá 
a partir de “inputs” de pessoas locais e também através 
de uma pesquisa apurada na internet. buscamos sempre 
equilibrar pautas de esporte, cultura e lazer, sempre com 
um foco voltado para a cultura urbana de cada lugar. 



conjunto cosmic
body lápis lazúli



camisa Lápis Lazúli
saia Martha Medeiros
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Uma parte importante do lugar incomum é a 
improvisação, seus toques particulares ou coisas que 
passam pela sua cabeça enquanto grava (talvez isso 
que deixe o programa ainda mais leve e divertido 
de se ver). Conta para a gente, você já passou por 
alguma saia justa ou situação engraçada durante as 
gravações?

em cada viagem que a gente faz, acabo passando 
por incontáveis saias justas e roubadas! por exemplo, 
guardas abordando a gente falando em turco e 
querendo saber o que estávamos gravando; pautas 
inusitadas, como a mimikaki - a arte japonesa de tirar 
cêra do ouvido (ecaaaa! hahaha!) em que eu fui uma 
das “cobaias” (e quer saber? Adorei! A japonesa que 
pratica o mimikaki é superdelicada e carinhosa, foi 
uma experiência diferente e bem interessante); fazer 
yoga em uma prancha de Stand up paddle no mar 
da turquia (e achar que, por causa da correnteza, eu 
nunca mais ia conseguir voltar para a costa...); por aí 
vai. 

Você já citou em outras entrevistas que sonha em 
conhecer o Japão, e esse é o próximo destino do 
lugar incomum. Como foi realizar esse sonho e gravar 
por lá?

foi uma experiência incrível, a sensação é de entrar 
em um “vortex” que te leva para outro mundo, com um 
povo, língua, cultura e modus vivendi completamente 
diferentes de tudo que já vimos.  

Uma das coisas mais interessantes e inusitadas em 
viajar para outros países é a gastronomia. Didi, qual 
foi a experiência gastronômica mais inesquecível que 
você já teve fora do Brasil?

Acho que uma das melhores aventuras 
gastronômicas que eu já tive foi desta vez, em 
tóquio, em um restaurante de sushi superpremiado. 
O lugar não tem mesas, apenas o sushi bar - ocupado 
exclusivamente por japoneses, com exceção do meu 
marido e eu! - e atrás do balcão estão os sushimen, que 
esbanjam talento ao cortar os peixes e uma delicadeza 
total ao montar cada iguaria.  Comi peixes e frutos do 
mar que nunca tinha visto antes, todos com sabores, 
texturas e cores inigualáveis.

Quais dicas você daria para quem planeja uma 
aventura em um destino desconhecido?

A dica de ouro é conhecer alguém local que possa 
te dar dicas que só quem vive ali tem. 

cropped Cholet
saia Printing
sapato Shoestock
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Qual é o seu lugar preferido no mundo? E por quê?

minha casa, afinal é onde eu “guardo” o que é mais 
importante na minha vida - minhas três filhas, meu 
marido e meu cachorro. 

E em território nacional, você tem algum destino 
preferido?

As praias da bahia. recentemente, visitei as Cataratas 
do iguaçu pela primeira vez e fiquei maravilhada com 
a grandiosidade daquele lugar - as cachoeiras são 
majestosas, e a natureza - tanto fauna quanto flora - está 
muito bem preservada. 

Trabalhar com televisão requer, além de talento, a 
construção de uma imagem pessoal impecável? Como 
você se prepara nesse quesito?

não acho que, por trabalhar na televisão, tenhamos 
que ter uma “imagem pessoal impecável”. Acho, sim, 
que, como comunicadora, tenho uma persona pública e 
que, por conta disso, preciso ficar atenta ao que falo na 
imprensa e em como posso influenciar meu público de 
maneira positiva. mas isso não quer dizer que eu tenha 
que ser irretocável. Sou humana, e, portanto, tenho 
minhas falhas, minhas fraquezas e meus dias de mau-
humor, como todo mundo. 

Didi, qual sua relação com a moda? Você costuma 
seguir tendências?

Gosto de ficar por dentro das tendências, mas sem 
me tornar escrava do que “está na moda” - acho que é só 
assim que conseguimos desenvolver nosso próprio senso 
de estilo. 

Para você, qual o maior ícone de estilo da atualidade?

kate moss - always and forever. Cara delevigne. e 
Chiara ferragni, do blog the blonde Salad. 

Quais seus planos para esse segundo semestre de 
2014?

vou gravar uma nova temporada do lugar incomum, 
em um destino ainda a ser definido. Além disso, vou 
lançar a 4ª edição do meu livro “minha nova York”, 
revisada e atualizada. 



macacão Miss Luxury  blazer amarrado na cintura La Dulce



gosto de 
ficar por 

dentro das 
tendências, 

mas sem 
me tornar 

escrava do 
qUe “está 

na moda” - 
acho qUe é 

só assim qUe 
consegUimos 
desenvolver 

nosso próprio 
senso de 

estilo. 

“

“
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Para gravar o lugar incomum, do multishow, você chega a passar 15 dias longe 
das suas três filhas: laura, luísa e Júlia. Como fica a rotina familiar com esse dia a 
dia bem... incomum?

Conto com um marido parceiro, que apoia meu trabalho e me ajuda com as 
meninas durante minha ausência. Conto também com a ajuda imprescindível de 
ótimas funcionárias, que colaboram muito com as funções mais práticas do dia a dia, 
para que tudo funcione direitinho enquanto estou viajando a trabalho.   

O que mudou na sua vida com a chegada das meninas?

tudo, claro! mas acima de tudo, o que muda com a chegada de um filho, me 
desculpem o clichê!, é a nossa capacidade de amar sem limites.  

Você o Fred estão juntos há 15 anos. Para você, qual é o segredo de um bom 
casamento?

respeitar a individualidade de cada um e ter projetos em comum. 

Qual é a programação preferida nos finais de semana em família?

ir para a praia no litoral de São paulo. As meninas se arriscam em aulas de surfe, 
eu faço um pouco de stand-up paddle e corro na praia. 

 Existe algum produto de beleza que você não vive sem?

para a pele, gosto muito dos produtos da Skin Ceuticals - por exemplo, o Ce 
ferrulic, o pigment Control, o AOX eye Gel, entre outros. Acho esta uma das 
melhores linhas de cosméticos do mercado. para os cabelos, adoro os produtos da 
redken e kérastase. e fiquei fã da escova tangle teezer para desembaraçar os fios. 

Você costuma trazer muitas novidades de beleza quando viaja para fora do país?

Gosto de comprar umas coisinhas para atualizar meu kit de maquiagem. das 
aquisições mais recentes, a minha favorita do momento é o CC Cream da Amore 
pacific - uma espécie de base compacta para o rosto, que reúne, em um só produto, 
protetor solar, hidratante, tonalizante de pele e iluminador. tipo incrível! 

Você tem algum segredinho de beleza para contar para a gente?

limpeza de pele com a marizete, do salão 1838, uma vez por mês. 
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body Lápis Lazúli
saia Martha Medeiros



Jogada
Perfeita

Fotos:  
 
patricia paes 
Edição de Moda e Criação: 
levi arruda 
Produção de Moda:  
Giulia costa lima

 

Beleza:  
 
maciria rodrigues 
Casting:  
Sabrina Ruhoff (FoRD MoDELS) 
Assistente de Produção:  
lucas pethit, valentina miranda 
e clara nogueira

 

Assistente de Fotografia:  
 
carlinhos quixadá 
Tratamento de Imagens:  
patrícia paes studio

agradecimento: ideal Clube

peçAs esportivAs, cores sAturAdAs e 
sobreposições formAm A escAlAção ideAl do fAshion teAm. 

use e sigA rumo Ao pódio!





cropped Cosmic 
top azul Corpo Malhado 

saia Donali 
casaco Vitor zerbinato 

na Maison Giverny 
scarpin Sonho dos Pés

à direita 
blusa Cosmic  

saia Lápis Lazúli 
sobre vestido Lolla.







cropped Donali    vestido Cosmic 
saia Joiola   óculos Ray-Ban na Óticas Carol 
scarpin Sonho dos Pés





vestido La Dulce      body Miss Lolla    óculos Evoke na Óticas Carol



cropped Jolie 
jaqueta La Dulce 
calça Produção



body Donali     top Corpo Malhado     saia Lápis Lazúli     casaco Vitor zerbinato na Maison Giverny





body Donali     top Produção    scarpin Sonho dos Pés





vestido Miss Lolla sob moletom Jolie e 
jaqueta Dona Florinda, saia Jolie 

scarpin Sonho dos Pés
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J á imaginou levar toda a delicadeza e o sabor da Ma Douce 
para qualquer lugar? A loja conta com o serviço de festa, em 
que sua equipe afinada planeja e executa todos os detalhes 

de maravilhosas mesas de doces personalizadas.

Buscando unir sabor e comodidade, o serviço atende aos 
mais diversos públicos e eventos, como casamentos, chás de 
baby, aniversários e confraternizações. E o melhor: contando com 
diversos tipos de pacotes e um cardápio deliciosamente variado, 
atendendo, assim, dos eventos mais personalizados aos mais 
simples. 

Para fazer o orçamento e levar para qualquer lugar a qualidade 
e o sabor dos produtos da Ma Douce, basta marcar um horário 
na loja. As irmãs e proprietárias da loja, Kayse e Kelry Guedes, 
garantem a satisfação. “Acompanhamos de perto todo o processo 
para ter a certeza de que nossos clientes estão levando para 
casa, ou para os seus eventos, o primor e o carinho que eles já 
conhecem”, destacam. 

Com dois anos de funcionamento, a Ma Douce ganhou espaço 
na vida dos fortalezenses graças às suas delícias artesanais, como o 
brigadeiro belga, o delicioso creme brulleé ligeiramente crocante, 
os cupcakes artesanais e os apreciados brownies, que são macios 
por dentro e crocantes por fora. 

Ma Douce Rua Maria Tomásia, 764 (85) 3021.9399

instagram: @madoucedoces

vai 
rolar a 
festa! Buscando sempre inovar, a Ma Douce 

garante uma festa linda e, o melhor, para 
lá de deliciosa para os seus clientes.
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cultura.

Nomes como Ney Matogrosso, Candy Mel, Walério Araújo, Johnny Luxo e 

Bianca Soares Exótica discutindo a construção de gênero e as transformações 

do corpo a partir da identificação com o outro gênero, pautando a discussão a 

partir de seus próprios corpos e experiências. Parece interessante, não? A ideia 

virou o documentário “De Gravata e Unha Vermelha”, com direção de Miriam 

Chnaidermann e produção Sequência 1. O tema do gênero e das problemáticas ao 

seu redor se constrói por meio de entrevistas, depoimentos e narrativas guiadas pelo 

estilista Dudu Bertholini. Imperdível!

de Gravata e 
unHa vermelHa
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Ô, seu 
silva!

Você conhece o capixaba Silva? Não? Pois está mais 
do que na hora de conhecer essa promessa da cena 

independente nacional! Lúcio da Silva Souza, ou simplesmente 
Silva, é um multi-instrumentista natural de Vitória que, com 

apenas 23 anos, acaba de lançar seu segundo disco autoral, “Vista 
Pro Mar”. Além de uma mistura (muitíssimo bem sucedida) de 

música brasileira com referências eletrônicas, Silva encanta por suas 
letras inteligentes e surpreendentemente doces. Vale a pena conferir 

(e se apaixonar).

Quem acompanhava a escrita de Fernanda torres na coluna dela no 

Jornal Folha de São Paulo ou em suas colaborações para a revista Piauí 

terá uma agradabilíssima surpresa: “FiM”, o primeiro romance da atriz, 

prova que, sim, é possível ficar ainda melhor! Na história, cinco amigos 

(Álvaro, Sílvio, ribeiro, Neto e Ciro) contam suas histórias de vida em 

uma incrível –e muito engraçada– retrospectiva da década de 50 até 

os dias atuais. os contos trazem temas como: amores, sexo, 

alegria, mau-caratismo e ironia, fazendo deles incríveis fontes 

de reflexão e diversão. Apesar de tratar sobre a velhice e a 

morte, em momento algum Fernanda cai no clichê ou deixa-se 

consumir pelo drama. Ao contrário, ao final da leitura sentimos 

uma incrível sensação de alegria e nostalgia pela vida dos 

personagens e suas formas de encarar a vida.

UMa ODE aO fIM

mix cultura
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Ô, seu 
silva!

DESIGN
 brasileiro 

PARA O 
MUNDO VER!

Chegou a hora de o design brasileiro ganhar 
reconhecimento no cenário internacional! Esse é o objetivo da 

exposição Brazilian Design: Modern And Contemporary Furniture, 
que estará aberta a visitação em Berlim até maio. 

A mostra contará com 60 móveis e objetos produzidos aqui no Brasil nos últimos 80 
anos! Entre os nomes reunidos estão os modernistas Sergio Rodrigues, José Zanine Caldas 

e Oscar Niemeyer; além dos contemporâneos Rodrigo Almeida, os Irmãos Campana 
e Zanini de Zanine – responsável pela curadoria da exposição junto de Luciana Nemer 

Wiegmann.

Além das peças – a maioria pertencente ao colecionador Raul Schmidt Felippe Jr –, 
serão exibidos vídeos sobre o Brasil e a história do design feito em terras verde e amarela. 

A ideia é proporcionar uma perspectiva mais abrangente e clara para o público estrangeiro (e para alguns brasileiros também!), 
conforme aponta a crítica de arquitetura e idealizadora da exposição, Nora Schmidt. “O design moderno brasileiro tem mais de 50 

anos de história. Escolas de design estão presentes em qualquer cidade importante do país, e designers brasileiros estão entre os mais 
premiados do mundo, mas o reconhecimento da mídia internacional ainda é pequeno”.

A mostra fica em cartaz até o dia 9 de maio. Quem planeja passar por Berlim à época, a inVoga indica!

C arlo Antonini (Emilio de Mello) é um “psi” – psiquiatra, psicanalista 
e psicólogo – que divide seu tempo entre atendimentos e 
investigações sobre as singularidades da grande São Paulo. O 

protagonista, que tem um quê de Dr. House e uma pitada de Clark Kent, 
ainda encontra tempo para cuidar de uma ex-mulher, dois enteados, um 
filho e, ainda, ter longas conversas com sua colega de profissão Valentina e 
seu bom amigo Severino.  Essa é a sinopse de Psi, nova série exclusiva da 
HBO, filmada em São Paulo. Criada, roteirizada e produzida pelo psicanalista 
Contardo Calligaris, a série já tem segunda temporada em processo de 
produção. Esta é a sexta série brasileira que o canal produz.

raio x     
psicológico
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O MENINO DO INTERIOR DO CEARá, QUE FUGIA DAS AULAS DE TEATRO, QUANDO CRIANÇA, 
HOJE BRILHA NOS PALCOS DO TEATRO NACIONAL. ATOR, DIRETOR E DRAMATURGO, SILVERO 
PEREIRA LEVA FORÇA E TALENTO PARA PAPÉIS QUE DIALOGAM ENTRE A COMÉDIA E A TRAGÉDIA. 
TUDO ISSO, EM CIMA DE UM SALTO ALTO QUE FAZ QUALQUER MULHER FICAR COM INVEJA!

por Renata Monte

transformação
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O ano era 1999. A peça era “Filé com 
Fritas ao Vinagrete”, da Companhia 
Dionisyos de Teatro. Essa foi a estreia 

de Silvero Pereira no palco cearense, formado 
em Teatro pelo Instituto de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE). Mas, a arte de atuar 
nunca foi sua primeira opção, pelo contrário. 
Silvero sempre esteve mais inclinado às Artes 
Plásticas.

Silvero chegou a Fortaleza, carregando consigo 
uma verdadeira aversão ao teatro. “O teatro que 
eu aprendi na minha escola do interior era um 
teatro sem qualificação. Os professores eram 
obrigados a dar aula de artes, então eles não 
tinham interesse e nem técnica para isso. Acabava 
que eu ficava muito decepcionado com o que era 
teatro”, afirmou.

A paixão pela arte surgiu quando ainda era 
aluno do curso de Turismo do IFCE. Silvero 
assistiu a uma apresentação teatral do instituto e, 
encantado com o que viu, passou a participar da 
oficina de teatro: “Nisso, o professor Paulo Ess 
acabou me chamando para fazer parte do grupo 
profissional do IFCE, e aí foi quando eu, de fato, 
comecei a ingressar no teatro”.

O dramaturgo também participou do curso de 
Princípios Básicos de Teatro, do Teatro José de 
Alencar, fez parte do Grupo Bagaceira de Teatro, 
da Cia. Teatro de Lua, do grupo Expressões 
Humanas, até ir morar em uma pequena 
comunidade em Aquiraz, em 2000, onde fundou 
o grupo Barco de Teatro.

Atualmente, Silvero trabalha com o coletivo 
“As Travestidas” e o “Inquieta Companhia de 

Teatros”, dividindo-se entre Fortaleza e Porto 
Alegre, em meio a intensas temporadas de 
espetáculos.

o teatro cearense
de cara nova

Quando se trata de talento, Silvero já figura 
no rol dos veteranos, mas o sucesso parece 
ser algo novato em sua vida. “Em pensar que 
há dez anos tinha 5, 6 pessoas me assistindo e, 
hoje, no mesmo teatro, voltam 60, 70 pessoas, 
porque não tem mais ingresso… isso é incrível 
e muito gratificante”, declara.

Seja com “Uma Flor de Dama”, “Cabaré 
da Dama”, “Engenharia Erótica: fábrica de 
travestis”  ou “BR Trans”, Silvero Pereira e o 
coletivo “As Travestidas” conseguem manter-
se em cartaz durante longas temporadas, com 
casa cheia todos os dias. O sucesso das peças 
com a temática das travestis e transformistas 
ajudou a popularizar o teatro cearense, 
atraindo cada vez mais público. 

Paralelo a isso, o ator diz acreditar que o 
aumento da oferta para os cursos de teatro 
em universidades causou uma significativa 
transformação no teatro cearense: “Houve 
uma formação muito grande e 8 anos atrás, 
quando esses cursos ainda não existiam com 
essa intensidade toda, ainda era possível ver 
pessoas que estavam no teatro de forma 
profissional. Não existe uma peça em Fortaleza, 
hoje, sem pelo menos um estudante”.

O dramaturgo afirma que esse “sangue 

novo” é algo muito positivo, uma vez que, para 
ele, em uma turma com 40 alunos, do curso 
de teatro da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), por exemplo, é impossível que não haja 
estudantes que passem a ser multiplicadores de 
plateia, levando famílias e amigos.

o teatro como 
transFormador social
 

Intenso em tudo o que faz, é formado 
também no amadorismo. Em cena, entrega-se 
de forma ímpar aos personagens e agrega às 
suas produções o viés do pensamento crítico, 
na tentativa de fazer do teatro um agente de 
transformação social. 

Quando morava em Aquiraz, Silvero 
conta que uma das grandes preocupações das 
famílias da comunidade era com o esteriótipo 
de homossexual que as artes agregavam aos 
jovens. Porém, o teatro conseguiu mudar essa 
realidade: “Conseguimos fazer com que as 
famílias fossem assistir às peças e, a partir dessa 
reflexão, a comunidade passou a enxergar 
o teatro como algo profissional. Porque a 
perspectiva que os pais tinham era que o filho 
fosse caseiro, jardineiro, a filha fosse dona de 
casa… hoje eles conseguem pensar que os 
filhos podem fazer arte e serem profissionais 
formados e concursados”, explica.

Silvero ainda relata a experiência 
constrangedora que passou ao tentar fazer 
um cartão de crédito em um supermercado, 
em Fortaleza. Ao ser questionado qual era sua 
profissão, a funcionária do estabelecimento 



não considerou válida a profissão de ator. 
“Ela falou: ‘ah, não vai dar assim. Você não 
quer botar outra coisa? Coloca que você é 
professor, sei lá’”, comenta Silvero, de forma 
descontraída.

Em sua trajetória, o ator conta ainda que 
sofreu discriminação dentro da própria classe 
artística, pela questão do transformismo. 
“Havia um preconceito de que fazer 
transformismo, fazer travesti no teatro era 
mais um desejo de se revelar em gênero e 
diversidade do que artisticamente. Sofremos 
muito com isso no início”, ratifica.

NEM hoMEM, NEM MULhER: 
Gente!

Em meio à entrevista, Silvero surpreendeu 
ao declarar que ele próprio tinha preconceito 
com travestis: “No geral, eu acho que os 
gays têm muito preconceito com travesti 
e transformista”, afirmou. Mesmo assim, 
as travestis da comunidade em que viviam 
ainda eram as pessoas com as quais o ator se 
identificava mais.

Quando começou a sair com as travestis, 
percebeu que elas sofriam discriminação dos 
mesmos homens com quem se relacionavam 
horas antes. Isso gerou incômodo e 
inquietação em Silvero, que, enquanto ser 
artístico, sentiu a necessidade de falar sobre 
isso e dar voz ao sofrimento das travestis. 
“Eu ficava incomodado com isso, com essa 
crueldade social, com essa crueldade cultural, 
e na minha reflexão, tudo o que eu levo para 
o palco não pode ser só para mim. Tenho 
que pensar se isso serve para os outros, se 
serve para modificar os outros”, acrescentou. 

O conto “A Dama da Noite”, de Caio 
Fernando Abreu, foi a grande inspiração para 
o surgimento de “Uma Flor de Dama”, uma 
peça que, para Silvero, não tinha pretensão 
nenhuma de militância LGBTTT. O ator ainda 
ratifica que não é militante social, é um artista 
de teatro, mas que ainda assim percebeu 
que poderia contribuir com a causa: “A peça 
foi abraçada pelo movimiento, as travestis 
falavam que eram muito bem representadas, 
e eu precisava continuar com aquilo”.

Em “Uma Flor de Dama”, por exemplo, 

Silvero vive uma travesti imersa em solidão 
e carencia, que, bebendo em uma mesa de 
bar, com tiradas irônicas a respeito do que 
já enfrentou pela vida, clama pelo direito de 
apenas ser. “Eu não sei porque vocês acham 
que têm o direito de entrar no céu pela porta 
da frente, e eu pela porta dos fundos”, grita a 
personagem.

Os projetos seguintes – “Engenharia Erótica” 
e “BR Trans” – surgiram como consequência do 
primeiro. Silvero passara dois anos em intensa 
pesquisa para a construção de “Uma Flor 
de Dama”, mas sobrava material catalogado. 
“Depois veio o “Engenharia”, onde eu pude 
alocar mais coisas. Depois veio o “BR Trans”, 
onde eu pude colocar o resto do material”, 
esclarece.

Silvero, hoje permanente da ponte aérea 
Fortaleza/Porto Alegre, confessa que não 
esperava a proporção que o projeto “BR Trans” 
tomou. O monólogo, que conta a história de 
diferentes travestis, ficou pequeno diante da 
grandiosidade do conceito. 

“BR Trans” – título que sugere o que pode 
ser encontrado na maior BR do país, que liga 
as capitais cearense e gaúcha – precisa de mais 
braços para percorrer o resto do país. O ator 
explica que agora precisa entender o que se 

“eu não sei porque vocês acHam que têm 
  o direito de entrar no céu pela porta da 
Frente, e eu pela porta dos Fundos”
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Sob a direção de Silvero Pereira, o coletivo 
“As Travestidas” surgiu em 2008, reunindo atores, 
transformistas, cantores, performers, maquiadores, 
cabelereiros, figurinistas, “barraqueiras, psicólogos 
e adoradores da noite e de duas estações do ano: 
quente e pegando fogo”. 

O projeto - fruto de mais uma das 
investigações de Silvero pelo universo trans - 
possui um cunho reflexivo intenso, buscando 
realizar mudanças nas pessoas e defender o direito 
de cada cidadão viver sua vida da forma que lhe 
apetece. Tudo isso com uma pitada de humor e 
sarcasmo que só eles – ou elas – sabem fazer.

Em 2008, a convite do Teatro José de 
Alencar, Silvero entrava em cartaz com “Uma 
Flor de Dama”, no porão no Teatro, no horário 
da meia noite, o que dificultava que a plateia 
comparecesse. 

Na tentativa de atrair público, Silvero resolveu 
fazer da peça, um show – o Cabaré da Dama - e 
precisava de corpo para isso. “Eu procurei vários 
atores que topassem fazer o trabalho comigo, mas 
ninguém queria. Diziam que não era a linha, que 
não era a vibe fazer transformismo. 

Já a Alicia (Bernardo Vitor) e a Verónica 
(Jomar Carramanhos) toparam de cara, e o 
projeto bombou na cidade”, explicou.

Com o tempo, o trio passou a realizar 
concursos em meio aos espetáculos. Quem 
conseguisse vencer, passava a fazer parte do 
novo grupo que surgia. Foi nessa conjuntura 
que surgiram outros nomes do teatro 
cearense, como Dênis Lacerda (Deydianne 
Piaf), Jesuíta Barbosa (Monnique Frazão) e 
Diego Salvador (Yasmin Shyrran).

Fora dos palcos, as meninas deste Cabaré 
mantêm uma relação de cumplicidade e 
amizade forte o bastante para formarem uma 
família, com tudo o que tem direito, inclusive 
as brigas e os puxões de orelhas. Silvero, a 
mãe, cumpre seu papel na família sem perder 
a firmeza que precisa ter para dirigir e manter 
os “filhos” no foco, mas derrete-se durante 
a entrevista, ao ver uma matéria do “caçula”, 
que foi voar longe, Jesuíta Barbosa.

SILVERO PEREIRA X GISELE 
ALMODóVAR

Silvero Pereira nasceu no interior do 
Ceará, em Mombaça. Uma cidade pequena, 
onde, diferente dos municípios que a cercam, 
não possui teatro ou grupos de teatro 
ativos. A falta de conhecimento das artes 
para a sociedade de Mombaça, faz com que 
o dramaturgo mantenha seu trabalho de 
transformista afastado da cidade natal.

Para o ator, as pessoas da localidade 
não conseguiriam entender o real sentido 
de seu trabalho, do fazer artístico. Para 
proteger a família do preconceito que pode 
sofrer, Silvero opta por não apresentar seus 
espetáculos em Mombaça.

Como a grande maioria dos 
homossexuais, passou a infância tentando 
se adaptar aos infortúnios que a tríade 
Sociedade, Família e Religião causavam. 
Quando criança, Silvero conta que não 
gostava do banheiro masculino, porque tinha 
medo do preconceito ou de sofrer algum 
tipo de abuso. Por isso, sempre chegava 
atrasado às aulas, na espera por um banheiro 
vazio.

A experiência do banheiro é um trauma 
que o ator carrega até hoje. “Eu ainda tenho 
dificuldade em frequentar banheiro coletivo. 
Eu não consigo relaxar. Sempre espero todo 
mundo sair”, confessa.

Alheio às interperes da infância, tornou-
se homem formado. Ou mulher formada. 
Profissional que exerce sua função com 
maestria, homem simpático e educado, 
mulher sensual e escandalosa. 

Um corpo que se divide em Silvero 
Pereira - o menino sonhador, que, hoje, pode 
viver plenamente sua infância – e Gisele 
Almodóvar – alter ego, madura e calejada 
pelas rasteiras da vida.

passa com as travetis de outros lugares do 
Brasil: “Hoje eu preciso entender o que sente 
a travesti do Acre, da Amazônia, como elas 
vivem, como elas se relacionam, por exemplo”. 

aS tRaVEStiDaS: UM CoLEtiVo, 
uma Família

“barraqueiras, 
psicÓloGos e 

adoradores da 
noite e de duas 

estaçÕes do 
aNo: QUENtE E 

peGando FoGo”.



bordando 
melodias

APARECIDA SILVINO, OU SIMPLESMENTE APá, É UMA REFERÊNCIA NO 
CENáRIO MUSICAL CEARENSE. COM MAIS DE 30 ANOS DE CARREIRA, A 
INTÉRPRETE LANÇA SEU QUARTO áLBUM: “SINAL DE CAIS”.

música



INVOGA 225 

O trabalho de mais de trinta anos 
de Aparecida Silvino na música muito se 
assemelha ao trabalho de uma habilidosa 
bordadeira: singular, puro em suas linhas, com 
o movimento da natureza evidente em cada 
um dos desenhos.  Não é de se admirar que 
a capa do novo trabalho da artista, “Sinal de 
Cais”, seja um inspirado bordado. 

“Eu cheguei para a equipe que criou a 
identidade visual e falei assim: gente, eu não 
quero meu rosto no CD, aliás, não quero 
nenhuma foto, a música é o mais importante. 
Vocês precisam encontrar uma arte que 
apresente a minha arte. Eles foram escutando 
as canções, bebendo da emoção de cada 
uma e chegaram ao ponto cruz!”, narra Apá. 

O álbum, que quebrou o recorde regional 
de vendas de CD’s da Livraria Cultura de 
Fortaleza, demorou alguns anos até se tornar 

uma realidade: o repertório vinha sendo 
testado nos palcos desde 2006, mas o disco 
só começou a ser gravado em 2011. 

“Sinal de Cais” representa uma lufada 
de ar fresco e adocicado na música popular 
cearense. Resultante do último CD lançado 
por Aparecida, “Presente”, de 2001, o 
novo álbum é repleto de surpresas simples, 
delicadas, porém fortes.  “A minha vida 
é assim, é assim que enxergo o mundo 
interno e o que me rodeia! Gosto das coisas 
simples e sinto que o sofisticado de fato é 
o mais simples possível, não um simples de 
demagogia, mas um simples de mergulho 
profundo no mar de nós mesmos, imenso, 
desconhecido, muitas vezes redemoinho e 
muitas vezes mansidão”, explica Aparecida. 

E a imensidão do ser está presente em 
cada uma das letras e arranjos: cantando o 
amor, intimidades e devaneios pessoais, tão 

F oi com o incentivo da irmã Izaíra Silvino que Aparecida Silvino começou seus estudos na 
área da música. Apá iniciou seus estudos musicais na Escola Hulda Lage, aos quatro anos de 
idade, sendo alfabetizada em música antes mesmo de aprender a ler na escola corrente. Aos 

seis já tocava piano, e na adolescência já compunha corais regidos por Izaíra. Já adulta, divide-se entre 
a profissão de preparadora vocal e regente de corais e sua carreira de cantora solo.  
  
 Em 1986, veio a primeira chance como artista solo, com o festival da Coelce, onde 
ganhou o prêmio de melhor interprete. Logo depois, o convite para montar o show “Voz e 
Magia”, no Teatro José de Alencar. Em 1992, Aparecida lança seu primeiro L.P “Vidro e Aço”, 
com as participações de Belchior e Kátia Freitas. 

Depois disso Apá não parou mais! Gravou o CD “Presente”, em 2001 e o CD “Mãe”, em 
2010, com direção musical e arranjos de Adelson Viana, vocais de Lia Veras e os violões de 
Eduardo Holanda, em parceria com Alan Mendonça. 

O reconhecimento chegou na forma de premiações por todo o estado, e hoje Apá 
coleciona comendas como: Prêmio Nelson’s de Melhor Intérprete Cearense – 2003; 2004; Prêmio de melhor Intérprete do Festival da 
Meruoca – 2006; 2010; Primeiro Lugar e Melhor Intérprete no Festival de Música da Assembléia Legislativa do Ceará – 2012.

comuns a todos nós. “Sinal de Cais” é, sem 
dúvidas, uma experiência imperdível do que 
há de melhor na cena musical de Fortaleza. 

Os planos são muitos, e Apá não planeja 
parar! “Quero passar pelo menos um ano 
percorrendo o Brasil com o Show Sinal de 
Cais. Começo a viagem por Recife, dia 30 
de agosto e, em seguida, Rio, Brasília, São 
Paulo e BH. Depois quero lançar o “CD 
Apá Silvino canta Eugênio Leandro” (já 
gravado e em fase de finalização). Logo em 
seguida quero gravar um novo disco com 
inéditas!”, exclama. 

Para os fortalezenses, fica o convite: 
para marcar a temporada de lançamento 
do CD, Apá reunirá amigos e admiradores 
nos dias 17 e 18 de maio, no Dragão do 
Mar de Arte e Cultura para dois shows 
imperdíveis. 

nova Fase
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e ssa foi a pergunta que um casal de jornalistas fez a si 
mesmo em meio à correria de trabalho e ao trânsito 

impossível de uma grande cidade brasileira. Fred Di Giacomo 
e Karin Hueck tinham o que pode ser chamado de ótimos 
empregos, na Editora Abril de São Paulo, mas notaram que 
trabalhavam cada vez mais para comprar coisas que acabavam 
sendo pouco usufruídas por falta de tempo. 

“Passei a me questionar sobre as coisas que havia comprado 
no último ano e enumerar quantas haviam sido realmente úteis 
para me deixar mais feliz. E passei a não querer mais deixar a 
vida no piloto automático”, aponta Fred em um dos posts mais 
visualizados do site que tem o inquietante título ‘Vale a pena 
largar tudo em busca da felicidade?’. 

O resultado: Fred e Karin resolveram largar tudo! 
Pediram demissão de seus ótimos empregos em prol de um 
objetivo simples: encontrar a felicidade. O casal mudou-se 
temporariamente para Berlim, a atual “capital mundial da 
criatividade” e criou o site <http://www.gluckproject.com.br>, 
onde eles dividem com seus leitores experiências, propostas 
e inquietações sobre a felicidade.  “A ideia era montar um site 
que colocasse a felicidade como foco principal, e não mera 
consequência de uma vida “correta”, descrevem os jornalistas.

Calma! Antes de largar tudo, o casal aponta uma questão 
importante. “Nós não acreditamos que a felicidade só seja 
possível se você “largar tudo” ou mudar de país. Não existe uma 
fórmula pronta para ser feliz. Para nós, a felicidade parece muito 
mais um caminho do que um objetivo final a ser conquistado”

vale mesmo a 
pena largar 
tudo em busca 
da felicidade?

vidas 
alternativas

lifestyle
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T rabalhar de qualquer lugar do mundo, sem 
as paredes – muitas vezes opressoras – 

de um escritório: esse, sem dúvida, é o novo 
American Dream de profissionais das mais 
diversas áreas.  

Se trabalhar é preciso e navegar (ou 
viajar) também, surge, então, uma nova classe 
trabalhadora: os nômades digitais. São pessoas 
que adotaram o lifestyle de viajantes, trabalhando 
e desbravando o mundo ao mesmo tempo. 
Assim, espantam o tédio e não deixam de ganhar 
dinheiro ou ter uma carreira.

Um ótimo exemplo de nômades digitais são 
Simon Fairbairn e Erin McNeaney. O casal vendeu 
tudo que tinha e deixou o Reino Unido, em 2010, 
para dar início a sua viagem sem fim. Levando 
nada mais que mochilas, câmeras, notebooks 
e smartphones, o casal já percorreu 30 países, 
sendo sustentado por trabalhos de web design e 
pela venda de aplicativos para celulares. 

você já ouviu falar de Coworking? Do inglês, o 
termo significa ao pé da letra cotrabalho. Em 

termos práticos, essa tendência que virou sucesso 
por todo o Brasil (e o mundo) nada mais é do que 
escritórios compartilhados. 

O início desse novo modelo de trabalho ajuda 
a entender melhor como a ideia funciona. Tudo 
começou com um conceito fora do comum, que 
imaginado pelo programador de sistemas americano, 
Brad Neuberg. A ideia de Neuberg era unir a 
liberdade de trabalhar fora do engessamento das 
corporativas, com a disciplina e a socialização do 
escritório. Assim, Brad decidiu alugar espaços do 
loft que dividia com dois amigos em São Francisco. 
Surge então o Hat Factory, república à noite e 
escritório comunitário pela manhã. 

um novo Jeito 
de trabalHar 

A tendência tem ganhado cada vez 
mais adeptos brasileiros, principalmente 

em grandes metrópoles de negócios, 
como São Paulo. Dentre as muitas 

vantagens estão o favorecimento do networking de 
cada um e a possibilidade de negócios e parcerias 
entre os profissionais que utilizam o espaço.  O 
coworking é, também, uma opção para quem não 
gosta de misturar a vida pessoal e profissional e/ou 
prefere espaços colaborativos às distrações de um 
home Office. 

Fortaleza não fica atrás de grandes metrópoles 
como São Paulo quando o quesito é Coworking! 
Em terras alencarinas, espalham-se opções e a 
procura por esse tipo de escritório, o que anima 
os empresários. “Esse promete ser o futuro da 
prestação de serviço, pela redução dos custos 
e facilidade de acesso”, destaca o fundador da 
ForCoworking, Glauber Abreu, em entrevista para a 
Tribuna do Ceará. 

nômades
digitais
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A adaptação foi tão bem sucedida, que, além dos prêmios 
conquistados, a obra foi adicionada ao currículo das escolas 
públicas americanas, provocando um debate sobre esse período 
vergonhoso da história ocidental e, além disso, atraindo atenção 
para a obra literária, até então pouquíssimo conhecida do público.

Essa é precisamente a grande vantagem mútua da transposição 
de livros para o cinema ou para a televisão: além do interesse 
mobilizado em torno da obra audiovisual em si, as adaptações, 
quando bem sucedidas, remetem o espectador à obra original. 
Foi o que se deu quando da adaptação da trilogia “O Senhor dos 
Anéis”, publicada ao longo da década de 1950 pelo professor e 
filólogo britânico J. R. R.Tolkien.

O caso de amor entre a literatura e a sétima arte é 
quase tão antigo quanto o próprio cinema. A primeira 
adaptação de uma obra literária para as telas é “Alice in 

Wonderland”, um curta-metragem silencioso de 8 minutos dirigido 
em 1903 pelo britânico Cecil M. Hepworth, baseado na obra 
clássica de Lewis Carroll (publicada em 1865).

Desde então, literatura e audiovisual conheceram uma 
duradoura e frutífera parceria, em que, por muitas vezes, 
algumas obras até então relativamente pouco conhecidas foram 
imortalizadas como clássicos do cinema - a exemplo de “O 
Poderoso Chefão” (trilogia de Francis Ford Coppola baseada 
em livro homônimo de Mario Puzo), “Laranja Mecânica” (ficção 
científica de Stanley Kubrick baseada no romance de Anthony 
Burgess) e “Bonequinha de Luxo” (clássico estrelado por Audrey 
Hepburn e inspirado em conto de Truman Capote), entre 
incontáveis outros.

E é fato que o casamento entre literatura e cinema não dá 
mostras de esgotamento. Prova disso é 12 Anos de Escravidão, 
vencedor do Oscar 2014 de Melhor Filme e Melhor Roteiro 
Adaptado, dirigido por Steve McQueen.

Com roteiro de John Ridley, o drama épico e histórico é 
baseado na autobiografia de SolomonNorthup, negro livre nascido 
no Estado de Nova York que foi sequestrado em 1841 e vendido 
como escravo, trabalhando em plantações no estado de Louisiana 
por 12 anos até sua libertação.

livros 
invadem 
o cinema
por Lia Martins

cinema
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personagens. Um desejo ou uma 
sensação,facilmente descritos em 
uma frase, em um filme precisam 
ser cuidadosamente mostrados 
através de um olhar, de um ângulo 
de câmera ou de uma diferença 
de foco, calculadamente para que 
a informação fique entre o limiar 
da percepção e a obviedade - 
fronteiras para além ou para aquém 
das quais a obra fílmica fracassa.

Outra limitação, mais histórica 
que atual, diz respeito ao caráter 
fluido da palavra, que permite, 
muitas vezes, a descrição de uma 
cena propositalmente dúbia ou de 
algo questionável pela moral vigente 

por meio de metáforas, eufemismos e ambiguidades. A imagem, 
por outro lado, tem um caráter menos maleável e provoca um 
efeito denotativo muitas vezes incontornável no espectador.

 Com uma base de entusiastas, 
ainda que expressiva, nitidamente 
limitada a um nicho específico da 
literatura (a fantasia épica), a trilogia 
conheceu uma adaptação para o 
cinema entre 2001 e 2003 que 
multiplicou exponencialmente o 
número de fãs, chegando ao ponto 
de transformar a obra em um ícone 
da cultura pop.

A repercussão da obra de 
Tolkien, após sua adaptação, foi 
sentida nitidamente no mercado 
com o sucesso da série de livros, 
também de fantasia épica, “As 
Crônicas de Fogo e Gelo” - 
transpostos para a televisão na 
série “Game of Thrones”, da HBO, que caminha para a sua quarta 
temporada como um dos seriados de maior sucesso da atualidade.

O processo de transposição da literatura para o cinema (ou 
para a televisão), contudo, apresenta certas dificuldades, em 
virtude das diferentes linguagens pelas quais se expressam ambas 
as mídias. 

Na linguagem audiovisual toda a informação deve ser visível 
ou audível - daí a dificuldade de adaptação de obras que se 
utilizam muito marcadamente do fluxo de consciência dos 

entre literatura e cinema não
dá mostras de esgotamento.

e é fato que o casamento

”Ilustra bem esse fato o romance Lolita, de 
Vladimir Nabokov, que, publicado em 1955, 
narrava a paixão de um professor universitário 
por sua enteada de 12 anos. A obra, que ficou 
famosa como um dos romances mais polêmicos 
da literatura mundial, foi adaptada para o cinema 
pela primeira vez apenas sete anos depois de 
sua publicação, pelo visionário Stanley Kubrick. O 
poster do filme, sugestivamente, indagava: “Como 
eles ousaram fazer um filme de Lolita?”

 O sucesso do filme em questão, no entanto, 
demonstra que a transposição de obras literárias 
para o cinema é tão desafiadora quanto possível 

- e recompensadora. A 
quantidade de adaptações 
presentes no rol dos 
indicados ao Oscar deste 
ano - de O Grande 
Gatsby a O Lobo de Wall 
Street - também atesta o 
fato de que o casamento 
entre cinema e literatura 
resiste ao tempo, às 
dificuldades e aos 
equívocos - para a grande 
sorte do público.

“
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5 COISAS que você não sabia 
sobre GAME OF THRONES

Uma série épica cheia de lutas de tirar o fôlego, locações 
deslumbrantes e figurinos impecáveis que renderam até 
um Emmy de melhor figurino em 2012: essa é a queridinha 

televisiva Game of Thrones. 

Uma oportunidade imperdível para os entusiastas da série desembarca 
no Brasil em abril: a exposição Game of Thrones – The Exibition. Nela, 
os fãs terão a oportunidade de conferir de perto uma coleção de 
aproximadamente 100 itens – entre acessórios, vestuário, armas e 
armaduras – usados nas gravações das três primeiras temporadas da 
série, além de algumas peças usadas na recém lançada quarta temporada. 

A exposição, grande sucesso em cidades como Nova York, Amsterdã 
e São Paulo, agora desembarca no Rio de Janeiro para uma curta 
temporada antes de seguir em direção a destinos como Cidade do 
México, Austin, Oslo, Toronto, Belfast e Vancouver.

A passagem da mostra pelo Brasil casa com a estreia da quarta 
temporada da série. Os novos capítulos (inspirados no terceiro livro – “A 
Tormenta e Espadas”, de 2011) prometem dar continuidade às vibrantes 
cenas de combate, mais mortes e grandes reviravoltas. 

Para quem ainda não conhece a série, vale um pequeno resumo: a 
história se passa nos sete reinos de Westeros, uma terra fictícia onde 
as estações duram muitos anos e, por isso, todos temem a chegada 
do inverno. O eixo principal gira em torno da conquista do Trono 
de Ferro, símbolo do poder supremo. Baseada nos livros de George 
R. R. Martin “As crônicas de Gelo e Fogo” (2010), a série é parada 
obrigatória para quem adora narrativas épicas e também para os 
fascinados em figurinos incríveis! 

1George R. R. Martin, 
autor da série de livros 
“As Crônicas de Gelo 

e Fogo”, tem 63 anos e foi 
considerado como uma das 
pessoas mais influentes do 
mundo em 2011.

2Martin se 
inspirou em 
vários autores, 

como Isaac Asimov, H.P. 
Lovecraft, Tad Williams 
e J. R. R. Tolkien para 
escrever seus livros

3 O box com os 
cinco livros de 
“As Crônicas 

de Gelo e Fogo”, em 
inglês, publicado pela 
Editora Bantam, tem 
5.216 páginas.

4Segundo o jornal 
The New York Times, 
até abril de 2011 

foram vendidas mais de 15 
milhões de cópias de livros 
da série “As Crônicas de 
Gelo e Fogo”. A história já 
foi traduzida em mais de 
20 idiomas.

5Grande parte das cenas da série de TV foi 
gravada em Belfast, na Irlanda do Norte. O 
governo do país subsidiou as filmagens com 

um investimento superior a 6,5 milhões de libras.

estreando temporada 
este mês pela hBo, a 
série Game of Thrones 
encanta fãs brasileiros com 
a exposição de cenários e 
figurinos no Rio de Janeiro.

seriado
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vai ter
copa!

por TETU Arquitetura

a s novas plantas, cada vez mais enxutas, 
estão mudando os hábitos de quem 
precisa viver em poucos m². Os ambientes 

com menos fronteiras visuais estão em evidência. 
A copa sai de cena na maioria dos espaços 
residenciais, deixando a cozinha separada do resto 
da casa por uma linha tênue. Eletrodomésticos, 
pias, pisos e acabamentos são feitos para serem 
exibidos, servindo como elementos decorativos, em 
harmonia com a sala de estar e de jantar. A cozinha 
americana agora é brasileira.

Seguindo a linha dos costumes contemporâneos, 
o local de trabalho também vem perdendo suas 
barreiras físicas e ganhando divisórias móveis, o que 
possibilita a integração dos ambientes. O escritório 
deixou de ser estritamente formal e é cada vez 
mais pensado como lugar acolhedor. O que antes 
era costume de casa (como fazer refeições e ter 
momentos de lazer) ganhou espaço nas empresas, 
que vêm investindo no bem-estar dos seus 
funcionários.

E aquela copa que vem sumindo dos lares está 
invadindo os escritórios, ganhando cada vez mais 
espaço e absorvendo novas funções.

Na foto acima  O apartamento de 62 m² tem cozinha 

integrada à sala de estar e jantar. Utilizando cor vibrante  

e materiais sofisticados, a cozinha invade a sala e deixa de  

ser coadjuvante.

Nas duas fotos ao lado  A copa do escritório de 

publicidade tem cores e estampas, deixando o ambiente 

agradável para a refeição, uma boa conversa ou até mesmo 

uma partida de vídeo game.
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A Copa do Mundo da FIFA é o maior evento 
monoesportivo do mundo todo, e o Brasil será sede 
da sua 20ª edição. A pouco menos de um mês para 
a grande estreia, as polêmicas acerca do assunto 
permanecem como tema, dos telejornais às mesas de 
bar.

Os brasileiros dividem opiniões, mas algo é certo 
(embora poucos admitam): sempre quisemos a Copa 
aqui. Talvez não a quiséssemos “assim”, como vem se 
apresentando. Talvez não estivéssemos preparados 
para o pacote que vem junto com a responsabilidade 
em sediar um evento dessa magnitude.

A promessa inicial era de investimento 
predominantemente oriundo da iniciativa privada. 
Promessa descumprida com sucesso. Coube ao 
governo, então, investir 85% dos cerca de 30 bilhões 
de reais em infraestrutura, e esse dinheiro seria 
distribuído em áreas como transporte, segurança e 
cultura, para que habitantes e turistas convivessem em 
cidades mais confortáveis e funcionais. Cadê conforto?

A expectativa quanto à geração de empregos 
também era grande. A previsão era de que mais de 
700 mil postos de trabalho seriam criados, sendo cerca 
de 330 mil empregos permanentes. Isso sem falar 
nos programas de capacitação de profissionais para 
atuar em várias áreas, da construção civil ao serviço de 
hotelaria. No entanto, entre os taxistas, poucos deles 
arriscam um tímido “Good Morning”.

Enfim, ao longo do processo de elaboração de 
projetos e planos infalíveis para receber a Copa, 

problemas sociais, econômicos e políticos que vão 
muito além de  questões como infraestrutura tentaram 
ser maquiados. Mas a sensação é de que a make 
borrou, e os brasileiros inevitavelmente  reconhecem 
e se indignam e se revoltam diante do abismo entre o 
que está sendo investido no evento e o que NÃO foi 
destinado a  garantir direitos sociais e humanos.

O brasileiro quer, sim, torcer. Mas gostaria de 
fazê-lo em paz, sem medo. Com alegria e entusiasmo, 
e sem a preocupação de se depois do jogo vai existir 
transporte suficiente para levá-lo de volta para casa 
(e em segurança). O povo quer comemorar na rua, 
mas sem pisar em entulho de obra mal acabada (ou 
inacabada).

O fato é que somos o país do futebol e sempre 
sonhamos em ver tudo de perto. Queremos continuar 
cantando o hino mesmo depois que a versão oficial 
parar de tocar e queremos torcer pelo hexa. E se o 
que foi feito fora de campo não agradou, não significa 
que o povo perdeu as esperanças de ver a nossa 
seleção dando show com a bola no pé.

Queremos que a alegria, o calor e a vibração do 
brasileiro ultrapassem o pessimismo. Seremos parte 
da grande festa que encobre as mazelas sociais e 
estruturais, porque no fundo queremos mostrar ao 
mundo que somos, sim, capazes de receber qualquer 
evento e fazer bonito. Jeitinho brasileiro? Preferimos 
chamar de amor à pátria.

A COPA DO 
  MUNDO é nossa!

Por Ana Paola Lins e Pryscilla Leitão

opinião
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Green Goal

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo 
estabelecerá parâmetros ecológicos e sociais 
a serem cumpridos por governos e empresas 
privadas que participem de sua organização. 
É o que a FIFA chama de “green goal” (gol 
verde). O projeto foi criado com o intuito de 
marcar a preocupação com o meio ambiente 
e a sustentabilidade na realização de grandes 
eventos. A criação de programas de reutilização, 
reciclagem e redução do lixo e a neutralização de 
todo o carbono produzido no evento está entre 
as exigências “verdes” da FIFA, que deverão ser 
obrigatoriamente seguidas pelo Brasil.

Fiscalização do tcu

O Tribunal de Contas da União (TCU) 
conseguiu identificar gastos excessivos em obras 
de mobilidade urbana, estádios, aeroportos, 
portos e telecomunicações. Sua atuação provocou 
economia de 600 milhões de reais.

(iN)segurança

Restam dúvidas acerca da capacidade do país 
de oferecer segurança aos turistas, aos atletas 
e à própria população. Há um forte temor de 
que o Brasil não consiga garantir tempos de paz 
nas cidades-sedes. O povo quer saber: haverá 
policiamento suficiente para manter o perímetro de 
segurança dos jogos, e ao mesmo tempo proteger 
os visitantes nas cidades?

trabalho infantil

A Recomendação nº 3/2013, do CNJ, permite a 
exploração do trabalho infantil em atividades ligadas 
aos jogos, incluindo a de gandula, o que foi proibido 
(ainda que tardiamente) em torneios organizados 
pela CBF, desde 2004, em obediência à previsão 
constitucional e ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Gol contraGolaço
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ACESSÓRIOS

SHOPPING ALDEOTA. TELEFONE: 85 3458 1918 | AV. DOM LUIS 1040, TELEFONE: (85) 3261-3000

AP ACESSÓRIOS

RUA BARBOSA DE FREITAS 1487 LOJA 3 (85)3224 2971 | RUA ADOLFO PINHEIRO, 176  (85) 3257 4325 

AV. DOM LUIS 1108. ALDEOTA (85) 3267 5437

APIMENTADAS

RUA HENRIQUETA GALENO 596  DIONISIO TORRES (84) 32611865 E (85) 96824240

BAYUSCHA

RUA CORONEL JUCA  523- LOJA04 – SHOPPING VILLA MALL TELEFONE: (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

CAPODARTE

SHOPPING IGUATEMI (85) 32410332

CARMEN STEFFENS:

SHOPPING DEL PASSEO, PISO L1, LOJAS 103 E 104, (85) 3264 0050, CARMENSTEFFENS.COM.BR

CENTRAL DO CORPO FITNESS

RUA NUNES VALENTE COM SANTOS DUMONT (85) 3234.7749 (85) 3265.4971

CLEIDE DESIGN

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

 CONTEINER 

SHOPPING GOLD MALL - RUA BARBOSA DE FREITAS, 1060, LOJA 02, (85) 2181.3577

CONSULTÓRIO VITAL NATURA: 

AV. DOM LUÍS, 1200, TORRE 1, 6° ANDAR, SALA 606. (85) 3067.4741, (85) 8733.1076, VITALNATURA.

COM.BR

COMPLEXO ELIZEU LAVOR

RUA REPÚBLICA DO LÍBANO, 1415 - FONE (85) 3267.1712 / 3267.2804

CONTATO@ELIZEULAVOR.COM.BR - WWW.ELIZEULAVOR.COM.BR

CRONIC

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1013 (85) 3224.6778

CHOLET

MAISON:  AV. ENG. ALBERTO SÁ 288, TELEFONE: (85) 3307.1205

COSMIC  -  LATERAL

RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA, 1103. ALDEOTA(85) 3224 2585

CORPO MALHADO:

RUA JOÃO CARVALHO, 821 - FONE: 85 3032.2844 / 85 3224.0881 - RUA SENADOR POMPEU, 856 - 

SHOPPING CENTRAL FONE: 85 3253.0308 - MARAPONGA MART MODA - FONE: 85 3495.2441

DILADY

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

DONALI 

RUA ANA BILHAR 1485 (85) 3021 6611

DR. ROBERTO REGO

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

DRA. TATHYE ARRUDA

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

DR. WALTER TORQUATO

RUA OSVALDO CRUZ ,400, MEIRELES (85) 32426190 | AV.  TREZE DE MAIO, 1109, FÁTIMA (85) 

32279585

DORATTO

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

ESPAÇO INTELIGENTE 

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

 EVIDÊNCIA COLLECTION

RUA EDUARDO GARCIA, 555, ALDEOTA – AV. BEZERRA DE MENEZES, 1485, SÃO GERARDO, (85) 

3223.3244

 GUAPA 

SHOPPING GOLD MALL, RUA BARBOSA DE FREITAS, 1060, LOJA 01, (85) 8147.4301,

IDA AXENSTEDT HAIR DESIGN

RUA MARCOS MACEDO 655 (85) 3224-6219

JOLIE

AV. SENADOR VIRGILIO TÁVORA 866 MEIRELES (85) 3045.0665

JOIOLA

AV. DOM LUIS, 565 (85) 3032.6008 | RUA JORGE DA ROCHA, 311 (85) 3224.9633

LAVIE

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

LÁPIS LAZÚLI

RUA JOSÉ VILAR, 1252 – ALDEOTA, (85) 3034.7770 – RUA EDUARDO GARCIA, 620 (85) 3055-

7896 / 3091-8705

LALILÓ

AV. DOM LUIS 1137,  85)32674333 | SHOPPING IGUATEMI (85) 3219-6600

MA DOUCE

RUA MARIA TOMÁSIA, 764, (85) 3021.9399, INSTAGRAM: @MADOUCEDOCES

MISS LOLLA

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

MARESIA

RUA AFRÂNIO PEIXOTO 161 TELFONE: (85)4012-6000

MEIO TOM

AV. DES. MOREIRA, 1031. ALDEOTA (85) 3261 3366 | SHOPPING DEL PASEO (85) 3456-3366

MERCADINHOS SÃO LUIZ

WWW.MERCADINHOSSAOLUIZ.COM.BR

MISS LUXURY

RUA DESEMBAGADOR  LEITE ALBUQUERQUE 832 LJ 850, (85)  32617985

MONTMARTRE

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

ÓTICAS CAROL

 RUA TORRES CÂMARA, 100, LOJAS 4 E 5, ALDEOTA. (85) 3224. 9801, FACEBOOK: /

OTICASCAROLALDEOTA,

PRODUÇÃO

SHOPPING IGUATEMI (85) 3241 239 | SHOPPING DEL PASSEO (85) 3458 0373

RAQUEL GOMES

WWW.RACHELGOMES.COM.BR  (85) 9935.2902

R DO SOL

AV. DOM LUIS, 1040 (85)  3025-6206

ROSÁ 

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

SELLENE MEGA DIET

WWW.SELLENEMEGADIET.COM.BR

STALKER

SHOPPING ALDEOTA  (85) 3458 116 | SHOPPING IGUATEMI  (85) 3241 1385

SPLENDERE

RUA PAULA NEY, 498 (85) 3244-4545

SKYLER

SHOPPING IGUATEMI.  (85)3241 3576 | SHOPPING BENFICA.  (85) 3283 0280

SONHO DOS PÉS

SHOPPING JARDI OPEN MALL (85)3244.208 | SHOPPING BENFICA (85)3223.743

SHOPPING NORTH SHOPPING (85) 3481.3038 

SUPREMA ODONTOLOGIA: 

AV. DOM LUÍS, 1200, SALAS 909-911, PÁTIO DOM LUÍS. (85) 3055.4711, (85) 8895.2060,

TALLIS JOIAS

SHOPPING ALDEOTA (85) 3458.137 | SHOPPING IGUATEMI, LOJA 218 (85) 3278.2287

TOLI

SHOPPING IGUATEMI (85) 3241.359 | SHOPPING ALDEOTA (85) 3458.1212

URB STORE

SHOPPING IGUATEMI LOJA 203  | SHOPPING DEL PASE | SHOPPING BENFIC

AV. MONSENHOR TABOSA

WESTFALL

AV. DOM LUÍS, 1085 LOJA 01 (85)3264.3824 | SHOPPING IGUATEMI (85) 3241.4928

SHOPPING DEL PASEO (85)3456.3195
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