


O verão é a temporada que define o 

Brasil: colorido, alegre, quente e de 

espírito jovem. O mesmo pode ser 

dito pela nova coleção de verão 2015 

da Cholet, que dessa vez traz como 

tema a fabricação do tecido. Dos materiais naturais que 

se transformam em fibras, que por sua vez viram tecidos, 

que são estampados, trabalhados e transformados 

em peças que vestem as mulheres Cholet em todo o 

país. Transformamos cada etapa em estampas, cores 

impecáveis e detalhes ricos. Afinal, a maior riqueza do 

nosso ofício está sempre nas entrelinhas. Além disso, há a 

grande novidade da temporada: a linha Resort Cholet, que 

completa o closet da mulher moderna com o beachwear 

sofisticado que ela merece.

E como a estação também nos lembra das nossas 

merecidas férias, indicamos cinco destinos para você 

colocar seu bronzeado em dia. Também viajamos com Lelê 

Saddi pelo melhor da gastronomia mundial que São Paulo 

tem para nos oferecer. Mas não podemos descuidar da 

beleza e da saúde, por isso convidamos a apresentadora 

Mica Rocha para abrir sua frasqueira e nos contar todos 

os seus segredos de beauté. Mais sobre moda, pessoas 

e cultura também recheiam essa revista, então se prepare 

para se deliciar conosco.

Boa leitura e um ótimo verão!

Denise Roque
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Seu primeiro trabalho na área 
editorial foi publicado na Vogue 
Espanha. Como foi o seu caminho 
da Paraíba até ter sua carreira de 
sucesso?

Eu vim para São Paulo com dois 
anos de idade, sempre me interessei 
em desenho e arte e com mais idade 
comecei a trabalhar na área como 
cabeleireiro e depois passei a maquiar 
também. Com o tempo fui tendo 
ideias. Sempre fui muito curioso, e isso 
me ajudou bastante. Eu nunca me 
acomodei com maquiagens básicas, 
gosto de brincar com as cores e de 
tentar fazer coisas diferentes.

O que te faz estar há quase 
duas décadas trabalhando como 
beauty e hair stylist nos maiores 
eventos e com as maiores marcas 
e revistas do mundo?

Muito feliz! A maior parte da minha 
vida é o trabalho. Acho que foi a sorte, 
o amor, não desistir. O que impulsiona 
é ter o desejo e tomar decisões.

O que mais mudou na sua área 
durante nessas duas últimas 
décadas?

É um número crescente de 
profissionais que espanta. Mas é preciso 
ter experiência até assumir grandes 
trabalhos, e eu gosto bastante de ensinar.

Como está sendo a experiência 
de assinar a beleza de verão da 
Cholet?

Está sendo incrível. A equipe é ótima. 
Eu já conhecia a marca e estou adorando 
a experiência.

Qual é a sua aposta para 
maquiagens e cabelo nesse verão?

O olho marcado está sempre em alta. 
No verão sempre usamos mais cores, 
mais texturas, e neste a boca também vai 
ter destaque.

CARLA
LEMOS
Garota carioca suingue 
e sangue bom, Carla 
comanda há sete anos o 
blog Modices, onde divide 
seus conhecimentos sobre 
moda, novas descobertas 
musicais, dicas culturais e 
imagens maravilhosas de 
suas andanças pelo mundo 
afora. Para essa edição, 
Carla entrevistou sua amiga 
e colega de profissão 
Lalá Noleto. Qual é o seu 
destino para esse verão? 
“Meu destino desse verão 
é a América Central! Estou 
louca para conhecer o visual 
paradisíaco desse pedacinho 
do nosso continente, 
começando por Cuba.”

O MAQUIADOR E HAIR 
STYLIST ASSINA A 
BELEZA DE CINCO  
DOS EDITORIAIS 
DESTA EDIÇÃO. 
BATEMOS UM PAPO 
COM ELE SOBRE 
SUA CARREIRA, ESSA 
EXPERIÊNCIA COM A 
CHOLET E BELEZA DE 
VERÃO. POR MELYSSI PERES

MÁXIMO
ele é o

CAROL
TRENTINI
Carol começou sua carreira 
de modelo aos 14 anos 
e já desfilou nas maiores 
semanas de moda do 
mundo, como as de Nova 
Iorque, Paris, Londres 
e Milão, além de já ter 
posado para revistas como 
Vogue, Elle e W. Essa é a 
segunda vez que a modelo 
é capa da revista Cholet, 
estrelando o editorial Verão 
nas Entrelinhas. Meu melhor 
verão foi... “O último! Foi 
o primeiro verão junto com 
meu filho e na primeira casa 
que construí com meu 
marido, como queríamos.”

LELÊ
SADDI
A paulistana Alessandra 
Saddi, mais conhecida como 
Lelê, comanda a revista 
eletrônica We Pick, ao lado 
de sua sócia Mica Rocha. 
Lá, ela dá dicas de moda, 
decoração, arte, viagens e 
gastronomia. Nesta edição, 
Lelê nos levou a um tour 
pelo mundo através dos 
melhores restaurantes de 
São Paulo. Qual mulher 
é referência e fonte de 
inspiração para você? 
“Minha mãe! Pela elegância, 
inteligência, educação, fé e 
determinação.”

ANDERSON 
BAUMGARTNER
Mais conhecido como 
Dando, o sócio-diretor da 
agência Way Models tem 
como trabalho criar super 
models. À frente da principal 
agência da América Latina, 
Dando cuida da carreira 
da nossa musa Carol 
Trentini com muito carinho e 
competência. Qual é o seu 
destino para esse verão? 
“Qualquer lugar com minha 
família! De São Paulo a St 
Barths, com eles vai ter o 
melhor calor!”

PEDRO
SALES
O stylist é um dos mais 
requisitados do Brasil 
para assinar o styling 
de catálogos, desfiles 
e editoriais. Pedro é 
apaixonado por moda 
desde a infância, quando 
não deixava seu uniforme 
estar menos que impecável. 
Nessa edição, é ele quem 
cuida do styling de todos os 
editoriais.

TAVINHO
COSTA
O fotógrafo já trabalhava 
com moda antes mesmo 
de clicar editoriais. Foi 
ilustrador e diretor de arte 
antes de entrar para a 
fotografia como assistente de 
Jacques Dequeker. Nesta 
edição, Tavinho Costa foi o 
responsável pelas imagens 
de cinco dos editoriais. 

JACQUES
DEQUEKER
Jacques trocou o boxe 
pela fotografia há mais de 
dez anos e logo se tornou 
um dos profissionais mais 
requisitados no circuito 
fashion. O autodidata 
faz pela segunda vez a 
dobradinha com a modelo 
Carol Trentini para a Cholet, 
dessa vez no editorial Verão 
nas Entrelinhas. No verão 
eu só quero... “Muita 
água! Surfando, bebendo e 
mergulhando.”

ROBERT
ESTEVÃO
Cabeleireiro e maquiador, 
Robert trabalha na área de 
beleza há mais de 15 anos 
e é figura indispensável 
nas semanas de moda 
nacionais. O artista começou 
maquiando amigos para 
irem às baladas nos anos 
90 e, desde então, combina 
moda, música e arte ao 
seu trabalho. Ele foi o 
responsável pela maquiagem 
e o cabelo que Carol Trentini 
usou no editorial Verão nas 
Entrelinhas e explica o passo 
a passo.

colaboradores
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ORIGEM
Intitulada Entrelinhas, a coleção 

Verão 2015 Cholet marca a 
estação mais esperada do ano 
com um casual chique sofisticado e 
muito confortável. Em cada coleção 

a marca se mostra cada vez mais jovem, 
colorida e alegre, vestindo mulheres 
dinâmicas, contemporâneas, com espírito 
leve e de qualquer idade. Olhando 
sempre para o público, pensando no 
que a consumidora Cholet quer ou no 
que ela nem sabe que quer ainda, mas 
que vai desejar daqui a pouco, a marca 
está constantemente se superando e 
se reinventando, sempre avançando no 

A CADEIA PRODUTIVA 
TÊXTIL NUNCA SE 
MOSTROU TÃO 
CHARMOSA COMO 
NAS ESTAMPAS 
EXCLUSIVAS E 
NA CARTELA DE 
CORES IMPECÁVEL 
APRESENTADA PELA 
CHOLET NESTE 
VERÃO 2015.
POR MELYSSI PERES  
FOTOS ALEX ARAÚJO

ponto de

estilo. Mas isso tudo sem deixar de levar 
informação de moda para todas, claro.

O processo de criação de um 
tecido foi a grande inspiração para o 
desenvolvimento da coleção Verão 
2015 Cholet. Aproveitando essa ida 
às origens, apresentaremos a seguir 
toda a cadeia produtiva, do momento 
que surge a ideia até a disposição das 
peças nas lojas de todo o Brasil. Em 
ritmo acelerado, e com uma equipe 
sempre em sintonia, produtos de 
alta qualidade são desenvolvidos e 
apresentados de forma primorosa às 
clientes. Bem-vindo ao universo Cholet!

CHOLET   INVERNO 2014CHOLET   VERÃO 2015

inside
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“Nós queríamos falar de como nasce 
o tecido e as fibras, transportando 

um pouco disso para nossas 
estampas exclusivas.”

PROCESSO DE CRIAÇÃO
Após a pesquisa, a equipe de estilo 

une o tema escolhido e as informações 
de moda absorvidas durante as viagens 
para montar a coleção. O primeiro 
passo é criar as estampas exclusivas. 
A primeira estampa criada foi a de bolas 
coloridas, que partiu de uma imagem 
de referência levada por Denise Roque. 
Pela rusticidade e pelas tramas que 
apresenta, ela se tornou a preferida de 
toda a equipe. Depois foram criadas 
outras estampas, como a de fibras de 
bambu, outra de tramas, folhagens, 
palhas e madeira, representando a 
natureza, que é a origem da fibra e 
da celulose, além da etapa da fiação. 
Assim, o rico processo dessa cadeia 
foi todo apresentado através dessas 
estampas.

Entre a definição do tema e a criação 
das estampas, passam três meses de 
trabalho árduo da equipe de estilo e das 
tecelagens. É que, além das pequenas 
reuniões quase que diárias para definir 
cada etapa para criação do desenho 
da estampa, é preciso escolher a 
tecelagem que consegue reproduzir as 
imagens com a mais alta qualidade.

Ao mesmo tempo, é definida a 
coloração mais harmônica com o tema 
e as estampas propostas, criando 

uma combinação de cores impecável, 
que já é característica da Cholet. O 
desenvolvimento dessas cores é um 
processo longo, que se estende até 
ajustar a cor no tom perfeito junto da 
textura do tecido escolhido. E essa é 
uma etapa minuciosa, pois o desafio é 
encontrar o tom ideal para representar 
cada cor. Para isso, todas as áreas da 
empresa (marketing, criação, comercial) 
palpitam sobre as cores, e a que 
encantar a todos é a eleita. Ao final, as 
cores ideais foram o verde esmeralda, o 
fúcsia, o vermelho, o amarelo e, claro, o 
branco, que nunca pode ficar de fora de 
uma coleção de verão.

Como ninguém da Cholet fica parado, 
enquanto as cores e as estampas estão 
sendo definidas, os tecidos também 
estão sendo escolhidos. E esse foi mais 
um ponto especial da coleção, pois ela 
fala justamente da criação deles, e foram 
escolhidos muitos que levam uma nova 
tecnologia têxtil, resultando em tecidos 
texturizados e ricos. O casamento entre 
as texturas propostas pelas tecelagens, 
todas em alto relevo, com malharias e 
tramas diferenciadas e o tema da coleção 
não poderia ter dado mais certo. Sedas, 
crepes, linho, viscose premium e o jeans 
também não poderiam faltar em uma 
coleção de verão.

inside

PROCESSO DE PESQUISA
Tudo começa com o processo de 

pesquisa, onde as mentes criativas da 
marca procuram por inspirações para 
criar um novo tema a cada estação. 
Entre pesquisas na internet e em birôs 
de tendências e durante viagens feitas 
pela equipe de estilo, são extraídas 
informações de moda e sobre o tema 
da vez.

Para a coleção Entrelinhas, os 
destinos para as pesquisas de 
tendências foram Londres e Milão. Já o 
tema principal surgiu depois de uma das 
muitas noites em que Denise Roque, 
diretora de estilo e fundadora da marca, 
navega na internet à procura de uma 
referência. Logo depois de encontrada 
a referência ideal, a equipe formada por 
Denise e os quatro estilistas da marca 
(Maritza Melo, Franklin Ricarte, Daniella 
Castellan e Marco Antônio) se reúne 
e a estuda até chegarem ao tema 
escolhido. 

“Nós queríamos para essa coleção 
de verão falar de como nasce o tecido, 
as estampas e as fibras, transportando 
um pouco disso para nossas estampas 
exclusivas”, explica Denise. Para 
isso, todos visitaram uma tecelagem 
e aprenderam sobre o processo de 
criação do tecido, desde a fiação até 
chegar à estamparia. “Estávamos em 
busca de um tema que contasse uma 
história diferente que a Cholet ainda 
não havia contado e nos identificamos 
com este por ser uma peculiaridade 
da marca essa vibração de cores que 
encontramos na nossa pesquisa, que 
traz energia e encanta o Brasil”, finaliza 
Denise.
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NAS LOJAS
Quando as peças chegam às mais 

de 800 lojas que vendem Cholet em 
todo o Brasil, já se sabe o que vai ser 
mais procurado pelas consumidoras. 
Os vestidos longos e as pantalonas não 
podem faltar, já as peças com tramas 
prometem ser o hit dessa estação. Outras 
apostas da equipe de estilo são as calças 
estampadas, os conjuntos croppeds e as 
peças em malharia texturizada. Mas antes 
mesmo de as peças serem expostas, a 
marca estuda a coordenação das roupas 
nas lojas para deixar tudo harmonioso, um 
cuidado que mostra que a Cholet sempre 
apresenta o melhor para suas mulheres. 
Sem falar que a marca está sempre na 
melhor multimarca de cada cidade, que 
foi escolhida a dedo.

RESORT
Neste verão 2015 a grande novidade 

da Cholet é a linha resort. São poucos 
modelos, feitos para combinarem 
perfeitamente com as estampas e 
texturas dessa coleção. A linha partiu 
da necessidade que a marca sentiu 
em aumentar o mix de produtos nessa 
coleção, para complementar aquilo que 
a mulher Cholet já usa. O resultado 
foi uma moda praia comercial, mas 
ao mesmo tempo com o DNA da 
marca, com detalhes mais sofisticados, 
além da estamparia exclusiva. “Pode 
complementar não apenas a roupa de 
praia, mas também a roupa do dia a 
dia de verão”, explica a estilista Daniella 
Castellan.

inside

Com esses três pontos principais 
já definidos, é hora de criar as peças 
que mais combinam com cada linha 
Cholet, que são a Club, Jeans, Cholet, 
Cholet Fashion, Acessórios e também 
a novidade da linha praia. Cada 
estampa já tem seu destino ideal, seja 
como vestido, camisa, calça, maiô ou 
qualquer outra peça incrível. Também 
foram adicionadas às peça tramas 
que compõem golas, barras, mangas 
e outros detalhes que lembram tanto 
o tema da coleção quanto o rico 
artesanato de Fortaleza, terra natal da 
Cholet. Assim, as 350 peças tropicais, 
cheias de texturas e feitas com tecidos 
ricos em detalhes que compõem 
a coleção já estão prontas para 
estrelarem a campanha e o lookbook 
da marca e virarem objeto de desejos 
para suas consumidoras.

O RESULTADO DA COLEÇÃO
A primeira coleção criada é a 

Conceito, que não é comercializada, 
mas mostra o espírito da coleção 
principal através de peças únicas e 
luxuosas. “As misturas de estampas, 
texturas, cores, volumes, tudo o que 
apresentamos na Conceito também 
está presente na coleção comercial, 
de uma forma mais diluída”, explica o 
estilista Franklin Ricarte.

Já as peças comercializadas são 
criadas a partir do DNA da marca, que 
já deixa claro quais peças e shapes 
serão mais apresentados em cada 
coleção. “A equipe de criação já 
sabe o que a cliente quer, então eles 
tentam trazer essa identidade junto 
da tendência”, conta Denise Roque. 
No processo de criação tudo é bem 
amarrado a partir das linhas da marca, 
além das cores e estampas, mas na 
hora de fotografar a campanha e o 
lookbook, tudo se mistura e dá uma 
nova vida para a coleção.

E para essas fotos, as roupas 
escolhidas são as que representam 
cada linha, apresentando um mix do 
que pode também ser visto nas outras 
peças que não foram escolhidas. Uma 
triagem inicial dessas peças é feita pela 
equipe de estilo, mas quem determina 
o que entra ou não é o stylist Pedro 
Sales, que escuta toda a equipe para 
fazer um ótimo trabalho em conjunto. “É 
incrível ver a roupa em uma top como 
Carol Trentini em um cenário, com 
maquiagem e cabelos maravilhosos. 
É uma oportunidade de finalmente 
ver a coleção inteira ganhando vida”, 
comenta toda a equipe de estilo.
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Fotos: Jacques Dequeker

Modelo: Carol Trentini

VERÃO NASE N T R E L I N H A S



L i n h a s  e  t e x t u r a s  q u e  e s t a m p a m

t r a n s p a r ê n c i a s  e n t r e  t r a m a s

e  c o r e s  q u e n t e s  c o m o  o  v e r ã o .

















CHOLET   VERÃO 2015 VERÃO 2015   CHOLET

A EQUIPE DE ESTILO DA CHOLET MONTOU QUATRO 
LOOKS PARA INSPIRAR DIAS ENSOLARADOS E NOITES 
TROPICAIS NOS DESTINOS MAIS QUENTES DO PAÍS.

DO ASSUNTO
ELES ENTENDEM

Esse look 
é mais esportivo, 

com inspiração nas 
pool parties americanas. 
O decote profundo do 
body também traz o 

espírito jovem de uma 
festa no barco.

É um vestido 
casual, mas com 

uma estamparia forte 
que o deixa sofisticado. A 
ocasião pede uma roupa 

confortável e com 
elegância.
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O short é uma peça 
básica que pode ser 

usada em várias ocasiões, 
garantindo um look 

confortável e moderno.

É uma 
roupa de praia 

sofisticada. O maiô é 
perfeito para passar a 

manhã ao sol, enquanto o 
chemise pode ser usado 

em um almoço logo 
depois.
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Daniella 
Castellan
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AMARELO
aposte no

DESTA VEZ A ESCOLHA 
DA CHOLET FOI AGREGAR 

ESSE DESEJO COM A 
INFORMAÇÃO DE MODA 

E O CONCEITO DA 
COLEÇÃO ATRAVÉS DE 
DETALHES VAZADOS E 

COM TRAMAS. ELES SÃO 
A NOVA TRANSPARÊNCIA!

TRAMAS
tressê e

COR CHAVE NESSA 
COLEÇÃO, O AMARELO 

APARECE NAS 
ESTAMPAS E EM PEÇAS 
MARCANTES COM UMA 
GRANDE DIVERSIDADE 

DE TECIDOS E SHAPES. 

A COR SOLAR, ALEGRE, 
VIBRANTE E A CARA DO 
BRASIL É IDEAL PARA 

SER USADA NO VERÃO, 
JÁ QUE FICA LINDA EM 
PELES BRONZEADAS. 

QUE TAL ILUMINAR SEU 
GUARDA-ROUPA COM 

O AMARELO?

NO VERÃO, SEMPRE 
QUEREMOS MOSTRAR 
MAIS PELE, SEJA PELO 

CALOR, SEJA PARA 
EXIBIR O BRONZEADO.

tendências
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O QUE ENCANTA 
NESTA PEÇA É QUE 
ELA DÁ UMA CARA 
NOVA AO GUARDA-
ROUPA, MAS COM 

VERSATILIDADE 
E MAIORES 

POSSIBILIDADES 
DE MOSTRAR 

SUA IDENTIDADE. 
ESCOLHA A SUA!

CALÇASestampadas

AS TEXTURAS 
DIFERENCIADAS 

PERMITEM 
MODELAGENS MAIS 

SOFISTICADAS. 
APOSTE NA 
INOVAÇÃO! 

MALHAS
texturizadas

ELAS JÁ ESTÃO VIRANDO 
UM CLÁSSICO DA 

CHOLET! CAMPEÃS DE 
VENDAS, AS CALÇAS 
ESTAMPADAS NUNCA 
DEIXAM DE APARECER 

NAS COLEÇÕES, AINDA 
MAIS DE VERÃO. 

A MALHA VOLTOU, 
MAS REPAGINADA. O 

CONFORTO, CAIMENTO, 
VERSATILIDADE E 

PEGADA ESPORTIVA DO 
TECIDO CONTINUAM, 

MAS AGORA O 
ACABAMENTO É BEM 

MAIS NOBRE.

tendências
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ESTAMPADO
Conheça as inspirações das estampas para o verão 2015 da Cholet

Fonte de inspiração para quem dita moda no 
Brasil, a La Estampa surgiu em 2002 e em 
pouco tempo tornou-se ícone por produzir 
tecidos, estampas e cartelas de cores que 
servem como ponto de partida para as criações 
das melhores marcas brasileiras.

Para a criação das estampas da Coleção Verão 
2015 da Cholet, a La Estampa se inspirou no 
processo artesanal de desencadear dos fi os 
de um processo têxtil e também em elementos 
naturais, forte característica da marca.

Estampas inspiradas na textura de pedras, 
cestarias e madeira também estão presentes 
na coleção, que sofreu forte infl uencia do 
artista italiano Alberto Burri, criador de uma 
estética peculiar a partir de objetos como 
madeira, acrílico, cimento e chapas de ferro. 

A atmosfera tropical das estampas, com folhas 
e fl ores, imprimiu alegria para um verão 
vibrante, leve e sofi sticado.

Para enfrentar as altas temperaturas, peças de 
poliéster leve e de viscose da La Estampa trazem 
leveza e conforto a coleção. Já os poliésteres 
mais pesados aliam conforto e modernidade a 
peças mais estruturadas e de alfaiataria.

Dentre a cartela de cores da coleção da Cholet, 
as escolhidas pela La Estampa para imprimirem 
sua arte foram o Verde Folha, o Pitanga, o 
Amarelo Sol, o Verde Lima e o O� White. 
 
O destaque da coleção está nos detalhes 
trançados em lugares estratégicos de blusas, 
vestidos e calças e o que mais amamos: muita 
cor e estampa!

 

Essas são as nossas estampas! Confi ra no 
catálogo da marca elas transformadas em peças 
únicas, cheias de estilo e personalidade!

                         

Quer conhecer mais sobre as         

inspirações da La Estampa?

Acesse laestampa.com/blog
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Fotos: Tavinho Costa

Modelo: Carol Fontaneti

BLUSA 10170077
CALÇA 60171040



VESTIDO 90171094*
BLUSA 10171088

SAIA 80171015



BLUSA 10170076
CALÇA 60191011VESTIDO 90171093



BLUSA 10170054
CALÇA 60171028VESTIDO 90170042*



VESTIDO 90170055
BLUSA 10170087
SHORT 51171007



VESTIDO 90170044
BLUSA 10170091
SHORT 51171006



BLUSA 20171030
CALÇA 60171023*VESTIDO 90170046



MACACÃO 70181010
CINTO 991710251** VESTIDO 90170054



VESTIDO 91171009*
BLUSA 10170079
CALÇA 60171037



VESTIDO 90171081VESTIDO 90170053



VESTIDO 90191048
BLUSA 10170063
CALÇA 60191016



BLUSA 10171056
CALÇA 60171036

CINTO 99171025**
VESTIDO 90170068
CINTO 99171027**



VESTIDO 90180059
BLUSA 20171028
CALÇA 60171039



VESTIDO 90170048
VESTIDO 91171008
CINTO 99171025**



BLUSA 20171023
CALÇA 60171026VESTIDO 90170060



VESTIDO 90181095
CINTO 99171025**

BLUSA 20171029
SHORT 51181012
CINTO 99171025**



BLUSA 10170057
SAIA 80171022

BLUSA 10181079
CALÇA 60171029





CHOLET   VERÃO 2015 VERÃO 2015   CHOLET

A CONVITE DA CHOLET, A 
BLOGUEIRA CARLA LEMOS 

ENTREVISTOU SUA AMIGA DE 
LONGA DATA LALÁ NOLETO DE 
UM JEITO BEM INUSITADO: POR 

WHATSAPP! CONFIRA O BATE-PAPO 
DAS DUAS E OS LOOKS CHOLET 

VERÃO 2015 PREFERIDOS DA LALÁ

POR CARLA LEMOS   FOTOS ALEX ARAÚJO

Conheci a Lalá Noleto há 5 ou 6 anos em um curso 
de moda em São Paulo. Eu morava no Rio, e ela 
em Belo Horizonte, e nossos blogs ainda estavam 
no início. Batalhamos muito para abrir as portas 
e mostrar nosso trabalho, conquistando o nosso 
espaço. Mas quando amamos o que fazemos e 

temos perseverança, o resultado vem — seja na vida profissional ou 
pessoal. A Lalá é um dos maiores exemplos disso: extremamente 
dedicada, tanto no blog, cobrindo lançamentos pelo Brasil ou 
semanas de moda internacionais, quanto no seu #projetolalanoleto, 
que estimula milhares de mulheres a adotarem um estilo de vida mais 
saudável, sem deixar de se divertir, mesmo em uma rotina puxada. 

Mais que uma inspiração pelos seus looks lindos e pelo corpo 
sarado, Lalá é uma exemplo de estilo de vida. Fui convidada pela 
equipe Cholet para entrevistá-la e decidi fazer essa entrevista através 
do meio pelo qual mais nos comunicamos: o aplicativo Whatsapp!

Você é formada (e com louvor) em Direito, mas quando 
foi que bateu aquela vontade de trabalhar com moda?

Na verdade nunca planejei trabalhar com moda, sempre 
tive receio de sair daquele mundo seguro da advocacia. Eu 
me formei muito bem e até hoje meus amigos que estudaram 
comigo não acreditam que larguei tudo, pois eu era muito 
estudiosa e dedicada. Mas a minha brincadeira de falar sobre 
moda e lifestyle foi crescendo de um jeito despretensioso, 
tomando o lugar do Direito e evoluindo até o que é hoje.

E como que surgiu o blog na sua vida?
Sempre gostei muito de blogs, eu escrevia uma coluna na 

revista nesse formato. Também sempre fui maníaca por internet 
e apaixonada por redes sociais, então imprimi essa linguagem 
dentro da revista. A ideia do blog foi do meu chefe, que falou 
‘aproveita tanto conteúdo que você tem e coloca num site’. Era 
um cantinho que eu tinha para me divertir no meio do trabalho.

Nós fazemos parte da primeira “geração” de blogueiras 
de moda. Quais são as qualidades fundamentais para 
quem está começando?

Quando começamos não existia todo esse glamour 
do mundo dos blogs e ralamos muito para estar onde 
nós estamos. Acredito que a qualidade fundamental é a 
originalidade. Quando você segue um blog, você gosta da vida 
da pessoa, então a blogueira tem que ser muito fiel ao seu 
estilo de vida. Outra qualidade importante é a curiosidade, pois 
às vezes você tem curiosidade sobre um assunto tão simples, 
mas não é só você que tem, e compartilhar isso pode até fazer 
a diferença na vida das pessoas e cativar leitores que sempre 
voltam para saber o que você está descobrindo de mais legal.

MULHER
DE PROJETOS

UMA

CHOLET   VERÃO 2015

elas usam

ALTO VERÃO

LALÁ NOLETO 

VESTE ESTAMPA 

DISPONÍVEL 

SOMENTE PARA 

COLEÇÃO ALTO 

VERÃO 2015
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Ser blogueira hoje é alimentar não 
só o blog, mas também várias redes 
sociais e ainda ter vida “offline”. 
Como você arranja tempo para 
tudo?

Hoje o blog não se resume só ao 
site, o blog é a blogueira. As pessoas 
querem saber tudo o que você faz 
através do Instagram, do Facebook, 
enfim, de todas as redes. Eu respiro 
o blog, então às vezes é engraçado 
quando eu estou em um jantar com 
amigos e olhando o Instagram, e eles 
acham que eu estou distraída, mas na 
verdade estou alimentando essa rede do 
blog. Eu vou para a academia, cozinho, 
como, faço tudo pensando no que posso 
compartilhar. Não consigo separar nada, 
e quem convive comigo tem que aguentar 
essas minhas insanidades de blogueira.
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Quando bateu a vontade de 
começar o #projetolalanoleto? 
Você sempre gostou de treinar?

Eu sempre gostei de exercício físico, 
minha mãe me incentivou muito e me 
colocou para fazer todos os tipos de 
esporte. Hipismo, basquete, natação, 
tênis, fiz tudo, mas o balé foi o que 
levei até a fase adulta. Quando cheguei 
a São Paulo, trabalhei bastante, fui 
morar sozinha e comecei a ficar com 
preguiça, comer o que não me fazia 
bem, e eu já estava me sentindo 
indisposta, nenhuma roupa que eu 
queria ficava legal, então vi que estava 
fazendo um mal para mim. Foi aí que 
eu acordei e decidi voltar a ter o peso 
que sempre tive e cuidar de mim. Tudo 
começou como #projetosabrinasato, 
mas as leitoras começaram a chamar 
de #projetolalanoleto por estar mais 
ligado a uma pessoa como elas, com 
as mesmas dificuldades e a mesma 
realidade, mas que estava conseguindo 
mudar o corpo.

Você era louca por cachorro-quente. 
E agora, como você faz?

Eu amo! Mas como com muita 
moderação, penso muito antes de comer. 
Até porque chega uma hora que você 
não quer se alimentar com nada que faça 
mal para o seu corpo. Então sempre que 
eu como, compenso no outro dia fazendo 
exercícios e um detox, pois eu sei quanto 
ele me faz mal.

Qual peça ou look não caíam bem 
em você e agora ficam um sucesso?

Nunca achei que eu fosse usar botinha 
curta, que vai até a canela. Sempre 
adorei, mas achava que engrossava 
muito as minhas pernas. Agora que 
elas estão com mais “dignidade”, estou 
podendo usar.

E no seu estilo, o que mudou 
depois do #projetolalanoleto?

Meu estilo não mudou muito, mas 
agora mais peças entram no meu 
armário. Na verdade você se permite 
mais, pois tudo cai bem. O estilo 
continua o mesmo, mas agora tenho 
mais facilidade para encontrar roupas 
que fiquem legais.

E como surgiu a parceria com a 
Cholet? Você já conhecia a marca?

Eu adoro as marcas de moda de 
Fortaleza, são todas superfortes e 
intensas. Por gostar da moda da 
cidade, conheci a Cholet, e eles me 
chamaram. Começamos a trabalhar 
juntos há bastante tempo. É uma marca 
que consegue abraçar tanto o estilo de 
uma mulher mais velha como o de uma 
menina mais nova, e as roupas vestem 

muito bem, além de serem de qualidade. 
Acabei me apaixonando, virou um caso de 
amor e uma parceira de sucesso.

O que faz você morrer de amores por 
uma roupa?

É colocar a roupa e me sentir 
confortável. Quando a peça tem o poder 
de fazer você se sentir bem, segura, firme, 
que você não precisa ficar se preocupando 
se está amassando, apertando, pegando 
aqui ou ali. Aquela roupa gostosa de vestir 
é a que me conquista.

Para encerrar, conta para a gente 
quais são os seus próximos planos.

Um programa ainda mais ligado à vida 
saudável e uns vídeos bem bacanas, 
contando com mais detalhes tudo o que 
eu faço no meu dia a dia, quase um reality 
show. 
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C O L O R  
CORES VIBRANTES

E MODELAGENS PODEROSAS

QUE SE DESTACAM.

Fotos: Tavinho Costa   Modelo: Marcela Vivan
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VESTIDO 90191057 VESTIDO 90191050



CAMISA 90191014
SAIA 90191012 VESTIDO 90191059



VESTIDO 90191054



VESTIDO 90191047
CINTO 99171029**

VESTIDO 90181088
CINTO 99171041**



BLUSA 10191058
SAIA 80191011 VESTIDO 90191056



VESTIDO 90171097*



VESTIDO 90170059 VESTIDO 90171067



VESTIDO 90191049 MACACÃO 70181007
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A ARQUITETA MILENA HOLANDA APRESENTA UM DE 
SEUS PROJETOS MAIS OUSADOS, O APARTAMENTO 

DO ADVOGADO FREDERICO CARVALHO.
POR MELYSSI PERES  FOTOS VICTOR ELEUTÉRIO

Imagine a casa de um homem solteiro sem sala de jantar, 
com a televisão quase escondida e ainda assim cheia de 
design e modernidade. Assinado pelo escritório Milena 
Holanda Arquitetura, o projeto inusitado do apartamento 

duplex revela a sintonia necessária entre o arquiteto e seu 
cliente. “É importante procurar um arquiteto com quem você se 
identifique. Na primeira reunião com o Fred, essa sintonia já foi 
bastante visível. Os desafios ficaram só por conta da obra, que 
durou cerca de seis meses”, afirmou Milena.

A TRANSFORMAÇÃO
“Esse é um apartamento de aproximadamente 130 m², 

dividido em dois pavimentos. Na planta inicial, no pavimento 
inferior havia a sala, a cozinha e um quarto. Nós quebramos 
esse quarto e transformamos o espaço em um bar, deixando 
tudo como área social, tendo a sala de estar integrada à 
cozinha. O que divide as áreas é uma estante que desenhei 
e que percorre toda a sala. Esse móvel é o ponto alto do 
projeto, gerando interesse de quem visita em conhecer todo 

o pavimento. Para dar um clima mais aconchegante, na parte de 
pé direito mais baixo o teto foi revestido por placas de madeira. O 
projeto luminotécnico também é um ponto alto, pois a casa é toda 
automatizada. No dia a dia, as lâmpadas mais frias proporcionam 
uma iluminação mais geral. Já para receber os amigos, a 
iluminação fica mais escura e intimista. Assim, cada ocasião vira 
uma cena.”

PREFERÊNCIAS
“Esse foi um projeto atípico, devido a algumas exigências do 

cliente. O móvel da TV, por exemplo, está em segundo plano, 
deixando o aparelho escondido por um painel, sendo usado 
apenas em ocasiões de visitas, quando o anfitrião põe um DVD 
de música para os convidados enquanto cozinha. Também 
não há mesa de jantar por um pedido do morador, pois sua 
maior vontade era ter uma casa para receber os amigos em 
um ambiente informal. No apartamento, a cor predominante é o 
amarelo, pois, além de atender ao gosto do cliente, contrastou de 
forma perfeita com o projeto, no qual predominam tons sóbrios.”

Ousadia
sob medida

décor
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UMA CASA PARA RECEBER
“A prioridade foi o conforto, por isso 

utilizamos sofás grandes, para gerar 
uma integração, e um projeto de som 
interligado por toda a casa, sempre 
pensando em cada detalhe para receber 
melhor seus convidados.”

décor

ARQUITETA E CLIENTE
“Ele é advogado, viaja bastante e tem 

muito bom gosto. Seus primeiros pedidos 
já eram atípicos, como não ter alguns 
itens básicos que normalmente pensamos 
para uma casa. Outro ponto positivo é 
que o cliente tinha muitos livros e quadros, 
o que ajuda a imprimir personalidade ao 
ambiente. Nossas ideias coincidiram desde 
o início, pois eu gosto de ousar em meus 
projetos, e o Frederico sabia muito bem o 
que queria: uma casa descolada e com 
vários móveis soltos. É muito gratificante 
encontrar alguém apto a receber ideias 
inovadoras. Tento sempre seguir e me 
adaptar à personalidade de cada cliente.”

O SEGUNDO PAVIMENTO
“O apartamento tinha alguns pontos 

que não podíamos mexer, como a 
escada, pois mudá-la prolongaria 
demais o tempo de obra. Ela era toda 
de concreto, bem simples, sem um 
design diferenciado e para fugir do lugar 
comum, utilizei cabos em vez de um 
corrimão normal. A escada dá acesso 
ao quarto, que tem uma das paredes 
de vidro, fazendo com que a cama 
precisasse ficar afastada. Colocamos 
então a cama no centro, com base 
desenhada em estrutura metálica, já 
fazendo um link com os cabos de aço 
da escada.”

103102
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CONHEÇA A PROFISSIONAL
“Gosto bastante de viajar e sempre 

tenho o olhar atendo a tudo que é 
diferente. Nessas viagens também 
observo novos materiais, novas soluções 
de revestimentos e de layout, por 
exemplo. Além disso, pesquiso muito 
em revistas e na internet e vou a mostras 
de Arquitetura pelo Brasil. Sempre me 
interessei pela área da criação, por 
isso gosto de arquitetura e de moda, 
que considero complementares. Cada 
vez mais vejo as duas áreas andando 
juntas, e isso me encanta e agrega ao 
meu lado criativo. Sinto como se nunca 
estivesse completamente separada da 
minha profissão. Em viagens, olhando 
vitrines, passando pela rua, estou sempre 
trabalhando e me inspirando. Um grande 
diferencial que percebo em meu trabalho 
é a troca com o cliente. O desafio é gerar 
confiança. Participo da vida dele e sempre 
estou à disposição, mesmo depois de o 
projeto ter terminado.”

REFERÊNCIAS
“Além da minha pesquisa para cada 

novo projeto, sempre peço que os 
clientes tragam suas próprias referências. 
Organizo tudo em uma pastinha, onde 
constam os tipos de iluminação, texturas, 
tecidos, tudo o que ajudar o cliente 
na concepção do resultado final. Uma 
das inspirações para este apartamento 
foi um loft de Nova Iorque, referência 
trazida pelo próprio cliente. O lavabo, por 
exemplo, é todo grafitado, lembrando as 
ruas da cidade. Outra inspiração que se 
faz presente é a estética do jazz - estilo 
musical apreciado pelo Fred - traduzido 
em detalhes que deixam o ambiente 
menos impessoal.”

décor
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PARA TODOS 
OS GOSTOS
LELÊ SADDI NOS LEVA PARA UM 
TOUR GASTRONÔMICO POR SÃO 
PAULO COM QUATRO ESCALAS 
OBRIGATÓRIAS. SIGA AS DICAS DA 
NOSSA GUIA E AVENTURE-SE ENTRE 
PRATOS DELICIOSOS! COM LELÊ SADDI

O tradicional restaurante paulistano 
aberto em 1971 faz grande sucesso 
com suas carnes, principalmente a 
picanha, e pratos armênios, como 
o bastumalã. Outra atração é o 
Arais, pão árabe assado recheado 
com kafta, criado pelo fundador 
do restaurante, o armênio Missak 
Yaroussalian, e patenteado há mais 
de 30 anos. Em 1999, o restaurante 
mudou-se para Pari, no centro de São 
Paulo, e se tornou parte da história da 
cidade. Essa sua tradição é visível no 
ambiente simples e familiar do lugar. 

Restaurante Carlinhos

“É tudo 
uma delícia! 

Tempero 
caseiro, 

simples e 
nota mil.”

DICA DA LELÊ

O foco do restaurante é na cozinha mediterrânea, 
principalmente a grega, mas o menu é super extenso e diverso, 
enquanto os drinks também fazem sucesso. A chef Mariana 
Fonseca, que abriu o restaurante há quase dois anos e já 
morou na paradisíaca ilha de Mikonos por cinco, comanda a 
cozinha com maestria. O nome do restaurante, aliás, é uma 
abreviação carinhosa ao nome da cidade grega que abrigou a 
chef. Enquanto isso, o ambiente clean nos remete à arquitetura 
grega com um clima moderninho e cool, sempre com uma ótima 
seleção musical embalando as refeições.

Myk

“As entradas 
são ótimas, 

principalmente a 
coxinha de frango. 

De sobremesa, 
não deixe de 
experimentar 
a mousse de 

três chocolates 
(branco, ao leite e 

amargo).”

DICA DA LELÊ

CHOLET   VERÃO 2015
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Aberto no final de 2012, esse é o lugar 
certo para quem deseja experimentar 
novos pratos da culinária japonesa 
contemporânea. O experimente chef 
Regis Hideki lidera a equipe de sushimen 
e apresenta um cardápio autoral e 
saboroso. Libere seu paladar entre os 
sashimis, sushis, temakis, hossomakis, 
hot rolls e robatas de sabores variados. 
Não deixe de escolher um dos saquês 
da carta elaborada por Alexandre Tatsuya 
Iida, especialista na bebida. O ambiente 
moderno e confortável, quase intimista, é 
resultado do projeto assinado por Naoki 
Otake, que ganhou o III Prêmio Casa 
Cláudia Design de Interiores na categoria 
Restaurantes.

Nakka

“Tudo é 
muito bem 
preparado, 
e uma das 
melhores 
pedidas 
é o sushi 

de salmão 
com ovo de 
codorna.”

DICA DA LELÊ

A unidade paulista do famoso restaurante nova iorquino 
mantém a atmosfera animada e casual chic do bistrô original, 
com projeto arquitetônico assinado por Felipe Diniz. Importado 
pelas mãos dos sócios Rico Mansur e Roger Rodrigues há 
pouco mais de um ano, o Le Bilboquet SP traz o delicioso 
cardápio com o melhor da culinária francesa que fez do 
restaurante de NY um sucesso, sob a responsabilidade do 
chef francês Julien Mercier. Saladas, peixes, frutos do mar e 
carnes acompanhados de um bom vinho da extensa carta 
da casa garantem ótimos momentos no restô. Os drinques 
preparados por um dos principais mixologistas do país, 
Marcelo Vasconcellos, não devem ser deixados de lado.

Le Bilboquet

“O melhor prato é o 
frango com salada e 
batatinha frita. Mas 

lembre de chegar 
cedo ou se prepare 

para uma longa 
espera até sentar.”

DICA DA LELÊ

gourmet
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J e a n s  q u e  g a r a n t e m

p r o d u ç õ e s  f r e s c a s

e  c h e i a s  d e  e s t i l o

Fotos: Tavinho Costa

Modelo: Rebeca Gobbi

BLUSA 22171002
CALÇA 61191022
CINTO 99171040**



BLUSA 10191052
CALÇA 61191005
CINTO 99171042**

VESTIDO 92171003
CINTO 991710127**



BLUSA 10170074
SHORT 52171016
CINTO 99171039**

BLUSA 10191045
CALÇA 61171021

CINTO 99171044**



BLUSA 10191042
CALÇA 61171019
CINTO 99171039**

BLUSA 10191041
SHORT 52171020

CINTO 99171037**



BLUSA 10191044
SAIA 81181002
CINTO 99171039**

COLETE 42171001
SHORT 52171018



BLUSA 10191038
SHORT 52171018

BLUSA 10170090
CALÇA 61171026



BLUSA 10191050
CALÇA 61181013
CINTO 99171039**

CAMISA 10171027
CALÇA 61181009

CINTO 99171043**



BLUSA 10191057
SHORT 53191003
CINTO 99171039**
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 BELEZA
DAY BY DAY

“Em dias mais livres a minha rotina é 
limpar minha pele, deixá-la o mais saudável 
possível e ficar sem maquiagem, já que 
eu uso muita para gravar, então sempre 
que posso eu dou um descanso para a 
minha pele. Lavo o rosto com sabonete 
neutro e passo um hidratante com filtro. 
Para me maquiar, uso uma base da Laura 
Mercier, que é bem fina, e passo corretivo. 
Um truque que eu gosto de usar no dia a 
dia quando estou muito cansada é passar 
uma sombra marrom da paleta Naked da 
marca Urban Decay só no cantinho do 
olho para dar uma levantada.”

TUDO
Michelle Rocha - Mica, para 

os íntimos - tem 28 anos 
e apresenta o programa 
Mapa do Pop, no canal 

por assinatura Glitz, além de comandar 
o site We Pick. Entre muitas horas 
na frente das câmeras, Mica adora 
aproveitar o tempo livre para cuidar 
da beleza e saúde. Em uma tarde de 
domingo, a bela abriu sua casa no 
bairro Jardins, em São Paulo, para 
receber a Cholet e contar tudo sobre 
sua rotina de beleza, sem guardar 
nenhum segredo.

DIZ-ME COM O QUE ANDAS
“O mais importante na minha frasqueira 

é o hidratante - já que minha pele é muito 
seca - e com filtro solar, já que até as 
luzes da gravação mancham a pele. Gosto 
também de ter um corretivo, rímel e blush 
sempre. Quando eu vou gravar também 
levo um pó da Make Up Forever, que tira o 
brilho da pele.”

QUEM TEM BOCA...
“Quando faço uma boca forte e colorida 

o meu rosto inteiro já fica diferente. Tira a 
cara de cansada, parece que você ficou 
horas se maquiando. O segredo é saber 
contornar direitinho a boca para não ficar 
borrada. A boca forte é uma saída para 
acender o visual.”

AMO/SOU CABELOS
“Eu amo cuidar dos meus cabelos! Faço 

hidratação no salão, aquela normal, com 
ampola mesmo, mas como meu cabelo é 
fino, não posso fazer muitas vezes, senão 
ele fica pesado e oleoso. Eu o adoro com 
volume, então quando saio do banho 
passo um spray da Paul Mitchell, que 
levanta a raiz do cabelo.”

CUIDADO DE DENTRO PARA FORA
“Quando você come muita besteira, 

fast food e fritura, a pele não fica tão 
bonita. Por isso, tento ter no dia a dia 
uma alimentação mais saudável. Não 
sigo nenhuma dieta, só me preocupo em 
comer o que me faz bem - mas confesso 
que nunca resisto à batata frita.”

NÃO PARA NÃO
“Eu malho, gosto de correr e caminhar, 

também faço pilates e agora estou 
fazendo balé fitness. Sou do tipo de 
pessoa que enjoa muito rápido de 
atividades físicas, então sempre mudo, 
nunca fico parada.”

TRATAMENTOS
“Eu gosto do VelaShape para celulite e 

gosto muito de um que se chama Ultra 
Accent, que é um redutor de gordura 
maravilhoso que me fez perder seis 
centímetros de cintura.”

NA MALA
“Quando eu viajo levo tudo! Se 

eu puder levar um hipopótamo, eu 
levo! Ponho na mala todas as minhas 
maquiagens (todas!), meu shampoo e 
condicionador etc. E sempre compro em 
viagens maquiagem da Laura Mercier - 
amo! - a paleta Naked da Urban Decay e 
produtos da La Roche-Posay.”

VEM CHEGANDO O VERÃO
“No verão eu fico mais loira, tomo mais 

água, como menos chocolate, fico mais 
saudável. É natural, não fico mais com 
aquela vontade de comer um prato de 
massa como no inverno. Na praia não 
dispenso filtro solar para a pele e os 
cabelos, e para manter o bronzeado 
uso óleo de amêndoas depois do 
banho, sem enxaguar. Hidratar a pele é 
fundamental para manter o bronze!”

ENTREGANDO O OURO
“A água termal é realmente um 

ótimo truque. Não é frescura, 
funciona mesmo! Outro segredo é 
que nunca tiro o corretivo da bolsa, 
jamais. E minha última grande 
descoberta foi um batom da Laura 
Mercier que faz uma esfoliação no 
lábio durante a noite. Quando você 
acorda, basta passar uma toalha 
quente que toda a pele morta sai 
dos lábios, é incrível!”  

A EMPRESÁRIA E 
APRESENTADORA 
MICA ROCHA 
RECEBE A CHOLET 
EM SUA CASA 
E ABRE SUA 
NECESSAIRE, 
REVELANDO COM 
MUITO BOM HUMOR 
QUE CUIDAR DA 
VAIDADE ESTÁ 
LONGE DE SER UMA 
FRESCURA.
POR MELYSSI PERES
FOTOS ALEX ARAÚJO

beleza
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VERÃO FRESH
A APOSTA PARA A BELEZA DO VERÃO 2014 É UMA PELE 
SAUDÁVEL E NATURAL COM UMA SUPER TRANÇA PARA 
IMPACTAR NA MEDIDA CERTA. COM ROBERT ESTEVÃO  FOTOS ALEX ARAÚJO

OLHOS 
“No verão, os olhos devem ser bem 

iluminados”, ressalta o beauty artist. 
Então, para manter o olhar brilhante, 
Robert escolheu usar nas pálpebras 
de Carol dois iluminadores da MAC, 
nas cores Soft and Gentle e Wisper of 
Gilt. O primeiro também foi levemente 
aplicado nas têmporas.

Homeplasmine
A pomada francesa para peles irritadas é 
conhecida nos camarins do mundo inteiro 
como a salvação também para as peles 
secas. Robert usa até nos lábios das 
modelos para hidratá-los.DICAS DO

EXPERT

A aposta de Robert foi em uma pele 
bem fresca e natural. “A Carol Trentini 
tem uma pele ótima, quero manter as 
sardas lindas que ela tem e marcar com 
profundidade o blush”, explica. Para isso, 
o expert usou um hidratante que já tem 
cor, o Pure Radiant Tinted Moisturizer, 
da Nars. E as sobrancelhas foram 
preenchidas com o Brown Duo da MAC.

PELE

BOCA
“Quis manter uma cor de boca 

natural, pois os olhos já estavam bem 
iluminados”, diz Robert. O batom 
escolhido para Carol foi o Montego Bay 
da Nars, que tem a textura matte.

CABELO
1. Deixe o cabelo bem liso e já com 

spray finalizador. A escolha do expert foi o 
spray Forceful 23 da Redken, que elimina 
o frizz, dá brilho e garante 24 horas de 
resistência contra a umidade.

2. Divida o cabelo ao meio.
3. Faça o rabo de cavalo baixo.
4. Coloque o aplique para dar mais 

volume e deixar o cabelo mais longo. 
Dica: “Costure o aplique para ter o 
acabamento perfeito, pois se for colocar 
presilha fica muito feio e com cola o 
aplique cai pelo seu peso. Tem que 
costurar!”, alerta Robert.

5. Faça uma trança fina e, para o 
acabamento, enrole-a em volta do 
aplique, como um coque na base.

6. Com o aplique, faça uma trança 
única e grossa.

Paleta Nars da linha Guy Bourdin
Com quatro blushes, um bronzer e um 
iluminador, a paleta faz parte de uma 
edição limitada criada pela Nars em 
homenagem ao fotógrafo Guy Bourdin, um 
dos ícones para o criador da marca. “Essa 
paleta tem cores saudáveis e a cara do 
verão, pigmentos que duram, resistentes e 
muito cremosos!”, elogia Robert.

beleza
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1.VOCÊ
VAI SE

AMARRAR

A TENDÊNCIA DAS 
CORRENTES CONTINUA 
FIRME E FORTE. SAIA DO 

LUGAR COMUM E ESCOLHA 
ACORRENTAR-SE NESSA 

MODA PELA CINTURA.

pequenos notáveis

4. REF. 99171043   5. REF. 99171042   6. REF. 991710441. REF. 99171027   2. REF. 99171041   3. REF. 99171039

DIZEM QUE AS MELHORES ESSÊNCIAS ESTÃO NOS 
MENORES FRASCOS, E A MESMA PREMISSA VALE PARA OS 

CINTOS. APOSTE NOS FINOS E PODEROSOS!

corrente
do bem

ADICIONANDO CHARME E AQUELA INFORMAÇÃO DE MODA QUE 
TRANSFORMA PRODUÇÕES, CINTOS PODEROSOS NÃO PODEM FALTAR 

NO CLOSET DE UMA MULHER DE ESTILO. É UM DETALHE QUE FAZ A 
DIFERENÇA E COMPLEMENTA PERFEITAMENTE SEUS LOOKS CHOLET. 

FOTOS ALEX ARAÚJO

acessórios

1.

2.

3.

4.

5.

6.

131130
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PEDRARIAS RICAS EM CORES E TEXTURAS ILUMINAM 
ROUPAS CASUAIS E MANTÊM A SOFISTICAÇÃO EM 

PRODUÇÕES PARA EVENTOS ESPECIAIS.

joias da coroa

black & gold
CINTOS PRETOS E DOURADOS COM 
DETALHES EM PLACAS E BRILHOS 

FAZEM DAS NOITES DE VERÃO 
ACONTECIMENTOS GRANDIOSOS.

7. REF. 99171038   8. REF. 99171035   9. REF. 99171033 10. REF. 99171032   11. REF. 99171036  12. REF. 99171037   13. REF. 99171034   14. REF. 99171026   15. REF. 99171025

acessórios

7. 8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

133132
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cores do verão
CORES QUENTES COMO 

O VERÃO FAZEM A 
TEMPERATURA FASHION 
DAS SUAS PRODUÇÕES 

SUBIR E, AO MESMO TEMPO, 
REFRESCAM O VISUAL.

16. REF. 99171029   17. REF. 99171031   

18. REF. 99171030   19. REF. 99171028

20. REF. 99171040

acessórios

16.
17.

18.

19.

20.

www.francanametal.com.br
Rua George Ohn, 115 - São Paulo/SP

Tel: (11) 5505 5555

METAIS QUE VALORIZAM SEUS PRODUTOS!
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V E S T I D O S  Q U E  G A R A N T E M

Q U E  A S  N O I T E S  Q U E N T E S  D E

V E R Ã O  S E J A M  I N E S Q U E C Í V E I S .

P O R Q U E

F o t o s :  T a v i n h o  C o s t a    M o d e l o :  L a y  A r c a n j o

MACACÃO 70171010
CINTO 99171025**



VESTIDO 90180063 VESTIDO 90171088



BLUSA 10180055
CALÇA 60181025 VESTIDO 90181099



VESTIDO 90181093 VESTIDO 90191067



VESTIDO 90170063 VESTIDO 90170045VESTIDO 90170063



VESTIDO 90170064

VESTIDO 90170070



BLUSA 10170083
CALÇA 60181028

VESTIDO 90180058
CINTO 99171033**



VESTIDO 90170069 VESTIDO 90171086



MACACÃO 70171012 VESTIDO 90171085



VESTIDO 90171089
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PARAÍSOS

SIGA O VERÃO POR 
TODO O GLOBO 
VISITANDO CINCO 
PRAIAS DE MARES 
AZUIS E VISTAS 
PARADISÍACAS QUE 
GARANTEM DIAS 
INESQUECÍVEIS. 
PREPARE OS BIQUÍNIS 
E O PROTETOR SOLAR 
E BOA VIAGEM!
POR MELYSSI PERES

destinos

CHOLET   VERÃO 2015

Sem dúvidas, Tulum é uma praia luxuosa, mas sua 
maior ostentação é a natureza quase intocada, pronta 
para nos surpreender a cada instante. A cidade é o 
terceiro sítio arqueológico mais visitado do México e 
está localizada na península de Yucatán, a cerca de 
duas horas de Cancún. Prepare-se para suspirar com 
suas edificações maias, areia branca e mar turquesa. 
Tulum é uma palavra maia para “barreira”, referindo-se 
à muralha que contorna esse que já foi um grande 
porto comercial da antiga civilização. 

Além de curtir muitos dias de praia, é possível fazer 
um passeio de canoa pela reserva ambiental de Sian 
Ka’an, ir às ruínas de Cobá e mergulhar em cenotes - 
rios localizados em cavernas onde os turistas podem 
praticar mergulho de snorkel ou cilindro. Para quem 
prefere relaxar, há a opção de fazer uma aula de ioga, 
que tal? Ah, e não deixe de visitar os restaurantes 
deliciosos da cidade! 

Tulum

do sol

VERÃO 2015   CHOLET
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Mar azul, noites embaladas por DJs e pelas ondas, 
calor gostoso, lugares históricos e uma infraestrutura 
perfeita para o turismo: a Riviera Francesa é um 
daqueles destinos inesquecíveis. Localizada na parte 
sul da França e banhada pelo Mar Mediterrâneo, a 
Riviera, também conhecida como Costa Azul ou Côte 
d’Azur, vai de Toulon a Menton, na fronteira com a Itália. 
Cannes, Nice, Mônaco e St. Tropez são algumas das 
cidades que a compõem, provando que a região tem 
motivos suficientes para ser considerada uma das mais 
luxuosas, badaladas e sofisticadas do mundo.

Premiada com um sol espetacular, a Riviera 
Francesa apresenta muitos tesouros, como o legado 
histórico e cultural, paisagens sublimes que serviram 
de inspiração para inúmeros artistas, vilas tranquilas 
e uma cozinha mediterrânea maravilhosa. Prepare-se 
para se sentir como Bridget Bardot ou Grace Kelly nas 
praias da região!

Riviera Francesa

Imagine um pedaço da costa da Itália com 
montanhas rochosas, encostas íngremes sobre 
o mar azul cristalino, cidadezinhas brancas de 
estradas estreitas e visuais de tirar o fôlego. Eis 
a Costa Amalfitana, um dos litorais mais belos 
e charmosos do mundo, que desde o Império 
Romano é frequentado por quem procura lazer 
em alto estilo.

Apaixone-se por Positano, perca-se nas 
vielas de Amalfi, vá de barco até Capri e passe 
o dia entre canteiros de flores em Ravello. Vá 
também a Nápoles, cidade onde foi inventada 
a pizza, e por Pompeia, a antiga cidade romana 
soterrada pela erupção do vulcão Versúvio e 
que se transformou no mais importante sítio 
arqueológico da Europa.

Goethe, Boccaccio, Miró e Greta Garbo já 
passaram seus verões por lá, sinal de que é 
um local inspirador.

Costa Amalfitana

VERÃO 2015   CHOLET
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destinos

CHOLET   INVERNO 2014

Natureza selvagem, areia branca, mar perfeito e a 
possibilidade de mergulhar com tartarugas marinhas 
pelos corais australianos. Assim é o cenário de um 
verão em Hamilton. Uma das 600 ilhas da Grande 
Barreira Coralina (o maior recife de coral do mundo, 
que abriga um complexo e diverso ecossistema), 
Hamilton é a maior ilha habitada da Austrália. Com 
seu próprio aeroporto, ela conta com diversas 
opções de hospedagens, mas se você quiser uma 
experiência completa, acomode-se no Qualia, que já 
foi considerado o melhor resort do mundo através da 
votação dos leitores da revista especializada Condé 
Nast Traveler. 

Quando estiver em Hamilton, visite o único campo 
de golfe oficial da Austrália, passeie pela ilha em 
carrinhos especiais (não é permitido nenhum carro 
que não seja oficial), ou vá até o Hamilton Island Yacht 
Club para dar uma olhada nos magníficos iates que 
atracam por lá. E se você ainda precisar de mais um 
incentivo para visitar a ilha, assista ao filme “Um Amor 
de Tesouro”, que foi filmado em Hamilton.

Hamilton
Uma praia de pedras e cascalhos banhada pelo mar 

Adriático de um azul límpido, com uma cidade rodeada 
por plantações de lavanda e belezas naturais tão ricas, 
que fizeram desse lugar uma das dez ilhas mais belas 
do mundo. Hvar é uma das mais de 1000 ilhas da 
Croácia e fica na região de Dalmatia, no sul do país, 
combinando o melhor de um paraíso bem preservado 
com uma vida noturna vibrante e hotéis luxuosos.

No verão, o sol nasce por volta de 5 horas da manhã 
e se põe às 21/22h. São mais de 2720 horas de luz 
solar por ano! Agito, rusticidade e história se misturam 
na ilha, que tem uma arquitetura peculiar, com ares 
de Veneza e Havana. Caminhe por morros até uma 
cidade fantasma medieval, beba coquetéis ao pôr-
do-sol, pratique mergulho, caiaque ou kitesurfe, vire a 
noite em uma balada tecno ou descanse e visite lojas 
e restaurantes pela ilha. Hvar é para todos. E os seus 
visitantes mais ilustres? Beyoncé, príncipe Harry e Tom 
Cruise são alguns deles.

Hvar

CHOLET   VERÃO 2015 VERÃO 2015   CHOLET
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VERÃO
quem viver

THIEVERY CORPORATION
SAUDADE
O sofisticado duo norte-americano Thievery Corporation, formado pelos DJs e 
produtores Rob Garza e Eric Hilton, sempre mostrou apreço pela música brasileira. 
Fãs confessos de Bossa Nova, agora eles foram ainda mais fundo em suas 
inspirações, lançando seu sétimo álbum de estúdio com o singelo título “Saudade”. 
A ideia do duo é resgatar o ambiente sonoro da virada dos anos 60 e 70, com 
vocais femininos embalando canções deliciosamente melancólicas.

DAS PRATELEIRAS PARA AS TELONAS

BIANCA KOVAC
Artista multimídia, 
formada em artes 
plásticas e fotografia, 
Bianca desenvolve 
assiduamente projetos 
gráficos e de vídeo 
para o estilista Lino 
Villaventura. Seu 
trabalho transita 
por tantos meios 
e expressões, que 
Bianca chegou até a 
música. Seu primeiro 
álbum “Sem Mais 
Por Ser Tanto” é uma 
agradável viagem por 
composições inéditas 
e uma releitura de Noel 
Rosa.

THIAGO GALEGO
Um dos destaques da nova cena de talentos da música 
brasileira, Thiago Galego já passou por algumas bandas 
e agora embarca em seu projeto autoral. O músico e 
compositor passeia com graça por diversos gêneros, 
como o samba, a bossa nova e o soul, sem nunca 
restringir seu território musical.

RAPHAEL COSTA
Filho de pernambucano, o cantor Marcelo 
Jeneci procura estar sempre atento aos ventos 
que sopram do Recife. Desta maneira, tornou-
se parceiro de Raphael Costa e produzirá um 
disco do rapaz. Raphael mostra a fertilidade da 
cena pernambucana pós-mangue beat de forma 
eclética, sem precisar se prender às tradições.

50 TONS DE CINZA
A adaptação do best seller é uma 
das mais aguardadas dos últimos 
tempos. Traduzido para mais de 
50 idiomas e com mais de 70 
milhões de cópias vendidas em 
todo o mundo, o enredo conta 
a história de Anastasia Steele, 
uma estudante de literatura de 21 
anos, que deve entrevistar para 
o jornal da faculdade o poderoso 
magnata Christian Grey. Nasce 
uma complexa relação entre 
ambos, com a descoberta 
amorosa e sexual de Anastasia. 
O casal protagonista será vivido 
por Charlie Hunnam (Círculo de 
Fogo) e Dakota Johnson (A Rede 
Social). Lançamento previsto para 
13 de fevereiro de 2015.

JOGOS VORAZES:
A ESPERANÇA - PARTE 1
No cinema, o terceiro livro da 
franquia Jogos Vorazes será 

dividido em duas partes. “Jogos 
Vorazes: A Esperança - Parte 

1” chegará aos cinemas em 21 de 
novembro de 2014, já a segunda 

parte tem estreia prevista para 
um ano após sua antecessora. 

O terceiro e penúltimo longa 
da franquia retoma a história da 
protagonista Katniss Everdeen 

(Jennifer Lawrence) do ponto final 
da história anterior. Livre do poder 

da Capital, a garota lidera uma 
rebelião contra o governo ditatorial 

de Panem, país fictício onde se 
passa a história.

TÁSSIA REIS
A talentosa cantora de Jacareí (SP) tem 

um estilo doce de cantar e rimar, levando 
o charme feminino para o rap e o hip-hop. 

Tássia iniciou a carreira na dança e em 
seguida colaborou com diversos rappers, 

até que encontrou sua própria voz e decidiu 
compartilhá-la conosco. Ainda bem!

PAULA TESSER
Nascida na França e radicada no Ceará, 

Paula presta serviço à música tanto de forma 
artística como acadêmica (seu doutorado 

em Sociologia na Sorbonne estudou o estilo 
musical Mangue Beat). Em seu segundo 

álbum, “Valha”, produzido por Dustan Gallas, 
do Cidadão Instigado, a cantora mostra que 

seu sotaque soa em concordância com a 
recente produção indie da MPB.

O JARDIM DAS HORAS
Inicialmente sob o nome 

Quarto das Cinzas, a 
proposta do grupo sempre 
foi misturar música brasileira 

experimental com rock 
e poesia, até que os 

integrantes perceberam 
uma alegria e harmonia 

em seu som que fez com 
que a banda passasse a 

assinar como O Jardim 
das Horas. O grupo vem 

se destacando no cenário 
de bandas independentes 

por sua música inovadora e 
seus shows performáticos.

NOVOS NOMES DA MÚSICA BRASILEIRA QUE 
VOCÊ TEM QUE CONHECER + BEST SELLERS 
ADAPTADOS PARA A TELONA + UM CD DELICIOSO 

DE MÚSICA GRINGA COM PITADA 
BRASILEIRA. POR GABRIEL BAQUIT

A CULPA É DAS ESTRELAS 
Inspirado no fenômeno literário de 
John Green, o filme “A Culpa é 

das Estrelas” chegou aos cinemas 
brasileiros em junho deste ano. A 
história do filme gira em torno de 
Hazel e Gus, dois adolescentes 
que se conhecem em um grupo 

de apoio a pacientes com câncer, 
e compartilham, além do humor 
ácido e do desdém por tudo o 

que é convencional, uma história 
de amor que os faz embarcar em 

uma jornada inesquecível.

GRINGO QUER SAMBAR

CHOLET   VERÃO 2015
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PEÇAS INDISPENSÁVEIS

PARA APROVEITAR

O MELHOR DO VERÃO

F o t o s :  T a v i n h o  C o s t a    M o d e l o :  P r i s c i l a  U c h ô a

SUTIÃ 13171008
VESTIDO 90171055



BLUSA 10191049
CALCINHA 13171007 MAIÔ 13171009



SUTIÃ 13171008
CALÇA 60171035 MAIÔ 13171006



MAIÔ 13171002
SUTIÃ 13171010

CALCINHA 13171003



SUTIÃ 13171005
CALCINHA 13171007 VESTIDO 90170071

SUTIÃ 13171005
CALCINHA 13171007



SUTIÃ  13171008
CALCINHA 13171004

SUTIÃ 13171005
CALÇA 60171029



MAIÔ 13171009
SUTIÃ 13171011

CALCINHA 13171012



SUTIÃ 13171010
CALCINHA 13171007 MAIÔ 13171006



MAIÔ 13171002
SAIA 80181016

SUTIÃ 13171008
MAIÔ 13171001



SUTIÃ 13171011
CHEMISE 91191003 MAIÔ 10191054
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Maison Terana
Thereza Santos, cap da Maison 

Terana, não dispensa alta qualidade 
aliada à informação de moda nas peças 
que vende na sua loja. Por isso, há dez 
anos mantém parceria com a Cholet, 
levando às suas clientes paulistas 
sofisticação e conforto.

Quais peças da marca fazem mais 
sucesso com suas clientes?

As camisas com estampas exclusivas e 
as calças com modelagem perfeita.

Qual é o perfil da mulher que 
frequenta a Maison Terana e veste 
Cholet?

São mulheres que sabem o que 
querem usar, a maioria empresárias que 
sempre estão elegantes e bem vestidas 
para todo o dia.

Helô Boutique
Há mais de dez anos a Helô Boutique 

tem a Cholet no seu leque de marcas 
parceiras. O estilo diferente e refinado, 
mas sempre jovem e antenado que 
Heloísa Helena Machado imprime na 
sua loja é o que atrai suas clientes, que 
sempre escolhem peças da marca como 
objetos de desejo, seja para usar em 
um dia de trabalho ou em uma viagem 
mundo afora.

Como começou sua relação com a 
Cholet? 

Conheci a marca através do convite 
de uma amiga para a abertura do Show 
Room da Cholet, em São Paulo. Ela 
conhecia o perfil da nossa loja e disse 
que eu iria gostar muito. Assim começou 
uma parceria de sucesso que dura mais 
de 10 anos.

 
O que fez você escolher a marca 
como uma parceira?

A Cholet tem um estilo diferenciado, 
peças de alta qualidade e um 
acabamento impecável. Todas essas 
qualidades levam a uma aceitação 
comercial excelente!

 
Como suas clientes se identificam 
com as coleções da Cholet?

Os catálogos chegam antes da 
coleção, e isso faz com que as peças 
virem objeto de desejo entre nossas 
clientes. 

 
Quais peças da marca fazem mais 
sucesso com suas clientes?

A Cholet tem uma aceitação incrível 
em nossa empresa. Depende do estilo 
de cada cliente, mas as peças que 
mais fazem sucesso são os vestidos e 
macacões. 

 

Qual é o perfil da mulher que 
frequenta a Helô Boutique e veste 
Cholet?

É uma mulher moderna, exigente, 
antenada com a moda, independente da 
sua idade, que pode variar dos 20 aos 
80 anos. São mulheres que não abrem 
mão da elegância e do conforto e sempre 
buscam um estilo próprio. 

 
Como a mulher paulista inclui as 
peças da marca no seu estilo?

A nossa região é extremamente quente 
(Araraquara-SP), então as peças mais leves 
são muito procuradas. Isso não quer dizer 
que no inverno não se vendam casacos, 
pois nossas clientes viajam muito. Hoje a 
moda está muito globalizada e pode-se 
usar o mesmo em Araraquara, São Paulo 
ou Paris, dependendo da ocasião, do estilo 
e da personalidade de cada uma e, com 
toda certeza, a Cholet vai ao encontro do 
que essa mulher busca.

Como começou sua relação com a 
Cholet?

Há 10 anos chegou aqui uma coleção 
diferenciada, leve e colorida, que logo 
conquistou as paulistas.

O que fez você escolher a marca 
como uma parceira?

O estilo, a modelagem e as peças 
sempre dentro das tendências da moda 
atual. A Cholet sempre apresenta peças 
diferenciadas a cada estação e nos 
deslumbra com toda sua coleção.

Como suas clientes se identificam 
com as coleções da Cholet?

Elas gostam dos tecidos fluidos e de 
toque agradável, que são característicos 
da marca.

estilo
refinado
SOFISTICAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 
IMPECÁVEIS FIRMAM 
O CONCEITO 
CHOLET NAS LOJAS 
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CHEIA DE PEÇAS-
DESEJO USADAS 
PELAS CELEBRIDADES 
MAIS QUERIDAS, 
A COLEÇÃO DE 
INVERNO CHOLET 
ESTEVE PRESENTE 
EM EDITORIAIS DAS 
MELHORES REVISTAS 
DO PAÍS.

na mídia

CHOLET
www.cholet.com.br

/estilocholet @estilo_cholet

MUSA

Carol Trentini, nossa musa, virou 

notícia após escolher a Cholet 

para seu primeiro editorial após o 

nascimento do seu filho.

ONCINHA

A ousada estampa 

de oncinha colorida 

não ficou de fora da 

Vogue Brasil e criou 

uma combinação 

impactante.

LISTRAS

Estampa clássica e tendência 

da temporada, as listras não 

ficaram de fora da coleção de 

inverno Cholet. Maria Casadevall 

apostou no vestido de tricô com 

detalhes listrados nas mangas, 

enquanto  o conjunto estilo 

pijama estrelou um lindo editorial 

da revista Estilo.

GRAFITE E GRAFISMOS

Levamos nossa estampa de 

grafite com peças de pegada 

esportiva para a Vogue Brasil, 

e a sofisticação do grafismo 

estampou as páginas das 

revistas Estilo e Nova.
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