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Confira condições exclusivas
para modelos 17/17

de R$ 670.000

por

R$

620.000

Motor: V6 biturbo
Potência: Versões de 350cv e 430cv
Velocidades máximas: 251 km/h e 264km/h
Câmbio: automático 8 marchas

Estoque limitado - Versão 350cv
Consulte também condições
especiais para versão 430cv

Respeite a sinalização de trânsito
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Maserati São Paulo
Rua Colômbia, 635 – Jardim América – São Paulo – SP
(11) 3065 7474 – contato@maseratisaopaulo.com.br
©Copryright Maserati. O nome e logo Maserati são marcas registradas.

MASERATI

LEVANTE, A
MASERATI DAS
SUVS

vendidas antes mesmo de serem expostas no Showroom
da marca.
A Maserati São Paulo atende todo o Brasil e possui um
showroom exclusivo nos Jardins, região nobre da cidade
de São Paulo. Para mais informações (11) 3065 7474.

Modelo chegou para conquistar o mundo para um
publico que busca por luxo
O termo SUV sempre foi associado a um carro utilitário,
para levar a família, as coisas da casa para o escritório,
a bicicleta e o cãozinho. Mas a Maserati mostrou que
é possível manter todas estas características e ainda
adicionar luxo, classe, potência e exclusividade. Assim,
podemos afirmar que a Levante é a Maserati dos SUVs.
Foram seis anos de desenvolvimento, até que em 2016, foi
apresentado para o público na sua versão atual.No Brasil
desembarcou no país neste mesmo ano de lançamento
durante o Salão Internacional do Automóvel. E já em 2017
tornou-se o carro mais vendido no Brasil. Mas este dado
de “mais vendida” não significa uma centena de carros,
como alguns concorrentes. A exclusividade ainda esta no
DNA dos proprietários de Maserati. O número de carros
não passa de 50 unidades por ano, mantendo sempre o
alto valor agregado de exclusividade, luxo e mercado.
A Levante tem motor V6 biturbo em duas versões: de
350cv ou 430cv. Os detalhes no interior e tamanho de
rodas, por exemplo, também diferenciam as versões.
Com 5 metros de comprimento, é o maior carro do
segmento. Mesmo com este tamanho, potência e
esportividade não faltam. É possível alcançar 264km por
hora (na versão 430cv) e de 0 a 100km/h em apenas 5.2s.
Para atender um cliente exigente, buscando mais
exclusividade, a Maserati tem uma parceria com a
marca italiana de ternos Ermenegildo Zegna, que assina
algumas versões. Estes modelos vêm com acabamento
(panos) similar aos ternos de alta costura e uma etiqueta
Zegna. As poucas versões que chegaram ao Brasil foram
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CARTA DO EDITOR
A COOL Magazine traz para você o destaque da
Influencer do momento FLAVIA PAVANELLI em um
editorial e entrevista exclusiva, mostrando suas
múltiplas faces! Traz também o melhor duo da música
eletrônica brasileira, CAT DEALERS.

Publisher

Tendências de Moda da próxima estação, editoriais e
a cobertura completa do SPFW47. Esta edição mostra

Jornalismo

também, o melhor do Design, Saúde, Beleza e Carros
de última geração. Tecnologia de ponta dão um toque
Up front, e as melhores festas e DJs fazem a alegria e
diversão da galera mais COOL do Brasil!

Moda

As Maravilhosas Influencers Bianca Andrade,
conhecida como “Boca Rosa” e Mônica Salgado,
contam os segredos do sucesso em matéria exclusiva.
Apresentamos ainda, dicas de viagem para Istambul,
Paris, Miami e Barbados com os points mais
descolados. Agora então o melhor é desfrutar dessa
nova edição e com uma grande festa exclusiva!
Acompanhe o nosso site, APP e Redes Sociais.

Diretor de arte
Web design
Fotógrafos

Colaboradores

Executivos de contas

@coolmagazine.
Enjoy.
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Pedrão usa
Camisa Preta com manga de couro:
Ratier
Corrente em Aço: Joias em Aço
Calça Preta: Yacht Master
Tênis Preto e Branco: Vans
Lugui usa
Jaqueta preta de couro: Yacht
Master
Camiseta cinza: Arrow
Calça preta em couro: Ratier
Tênis branco com detalhe preto:
Nike
Corrente em Aço: Joias em Aço
Fotos: Marcos Duarte
Edição de moda: Rafael Menezes
(BiolliAssessoria)
Assist stylist: Thayla Motta
Beauty: Paulo Renso
Produção de moda: Melly Ramalho
Locação: Housi Vitacom
Instagram: @housioficial

4 | COOL MAGAZINE

@coolmagazine
Flavia Pavanelli veste
Brincos: Hstern
Blusa: Dolce & Gabbana no Trash
Chic
Hotpant: Amir Slama
Unhas: esmalte Dior
Fotos: Lufre
Styling e Direção Criativa:
Alexandre Dornellas
Beauty: André Veloso
Assist stylist: Thales Góes
Unhas: Eliane Olyveira
Locação: Tulum Bar & Club
Instagram: @tulumbar

coolmagazine

Assine a Cool Magazine
www.coolmagazine.com.br
Dúvidas e sugestões: assinaturas@coolmagazine.com.br
À venda nas melhores bancas e livrarias
Operação em bancas
Assessoria Edicase www.edicase.com.br
Distribuída pela Dinap S/A- Distribuidora Nacional de Publicações
Manuseio FG Press www.fgpress.com.br
As pessoas que não constarem no expediente não têm autorização para falar em
nome de Cool Magazine ou para retirar qualquer tipo de material se não tiver em
seu poder carta em papel timbrado assinada pela diretoria. A Cool Magazine não
se responsabiliza por conceitos emitidos em artigos assinados.
A Cool é publicada a cada 60 dias por Link Cool Editora Ltda
Rua Arizona, 294- Brooklin CEP 04567000- São Paulo- Brasil

TEXTO TEXTO
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Casual chic
by Jesse de Andrade

Rua Jaques Felix, 253 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP
Tel. : 11 3842 5891
www.josephine.com.br
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UPGRADE

CASACOR SÃO
PAULO
Todos os anos a CASACOR São Paulo promove um evento
divulgando as novidades, este ano será realizado a 33ª
edição com o tema “Planeta Casa”. São casas, lofts, lounges,
salas, banheiros, estúdios e apartamentos projetados
especialmente para o evento que no Jockey Club de São
Paulo. O visitante irá conferir o que há de melhor no design
de interiores, decoração, arquitetura e arte no Brasil. Desde
1986, a CASACOR, que é a maior das Américas, tornou-se
referência nacional em décor e design e foi responsável
por revelar os grandes nomes atuais do mercado – João
Armentano, Roberto Migotto, Sig Bergamin, Brunete
Fraccaroli, Débora Aguiar, Léo Shehtman e muitos outros.
A ideia para a mostra surgiu há 30 anos, quando as amigas
Yolanda Figueiredo e Angelica Rueda faziam uma viagem a
Buenos Aires e visitaram a exposição Casa FOA.
Para mais informações, acesse:
https://site.casacor.abril.com.br
Jockey Clube São Paulo
Av. Lineu de Paula Machado, 1263 - Cidade Jardim, SP

GMT-MASTER II –
ROLEX

CHANEL SUSTENTABILIDADE

Os relógios Rolex são produzidos a partir das melhores
matérias primas e montados segundo métodos que
levam meticulosamente em conta cada detalhe. Cada
componente é projetado, desenvolvido e produzido pela
própria Rolex segundo rigorosos padrões de exigência.
A Rolex promoveu um evento para divulgar os seus
lançamentos. Entre eles, estão os novos Datejust 31 que
são projetados para exibir simultaneamente o horário em
dois fusos. O GMT-Master II é o relógio ideal para cruzar
o globo. Concebido inicialmente como um instrumento
auxiliar da navegação para profissionais chamados a
percorrer o mundo, ele tornou-se uma referência entre
os relógios para viajantes. Seu nome significa Greenwich
Mean Time (GMT), ou “Hora de Greenwich”, que indica
a hora solar média no Observatório Real de Greenwich,
em Londres.

A grife francesa Chanel acaba de se tornar sócia
minoritária da empresa Evolved by Nature, que trabalha
com o conceito eco-friendly e reforça seu compromisso
com um futuro sustentável. Depois de fazer a abolição
do uso de couro de animais em suas pecas, a Chanel dá
mais um passo em direção a um futuro sustentável. A
Evolved by Nature desenvolveu uma alternativa natural
aos agentes químicos tóxicos usados produção de
roupas, à base de proteína da seda em estado líquido.
Entre os efeitos positivos do material natural, a tecnologia
explorada pela empresa, patenteada pela mesma, pode
reduzir os sinais de desgaste no cashmere e melhorar a
performance de tecidos como nylon e poliéster.

Preco sob consulta.
https://www.rolex.com/pt_br

Para maiores informações:
https://www.chanel.com/pt_BR/
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MATRIX

AIRPODS2
Os novos AirPods2 — agora com estojo de recarga
sem fio — transformam a experiência de usar fones de
ouvido sem fio. É só tirá-los do estojo e estão prontos
para uso com seu iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac
Preço: R$ 1.679,00
Onde encontrar: apple.com/br
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KINDLE

SAMSUNG

O mais leve e fino Kindle Paperwhite já lançado. Com
a tela antirreflexo de 300 ppi, você pode ler como se
fosse em papel, mesmo sob a luz do sol. Agora à prova
d’água: você fica livre para ler e relaxar na praia, na
piscina ou na banheira. Aproveite o dobro de espaço de
armazenamento com 8 GB; ou escolha o modelo de 32
GB para armazenar eBooks como nunca.
Preço: R$ 499,00
Onde encontrar: amazon.com.br

A Samsung traz nos modelos da categoria QLED 2018
a Única Conexão, um recurso que proporciona aos
consumidores maior liberdade para criar e montar
um espaço mais bonito e clean. Com apenas um único
cabo, fino e praticamente transparente que sai da
parte traseira da TV, a Única Conexão é responsável
pela transmissão de dados e energia elétrica,
revolucionando a organização do espaço. Ao invés
de uma tela preta, ative o exclusivo Modo Ambiente
e combine a QLED TV com o seu espaço. Selecione
uma das texturas pré-definidas ou tire uma foto da
TV na parede da sua sala que a QLED irá se adequar
perfeitamente à sua decoração!
Quanto: R$ 6 à 45 mil
Onde encontrar: samsung.com

FERRA JOCKEY
APOSTA NA
COZINHA
BRASILEIRA EM
MOVIMENTO
Ferra propõe uma experiência única para almoço e
jantar, com o cenário mais bonito da cidade.
Como globalizar ainda mais a cozinha em um país que já
degusta todas as culinárias? Esse é o desafio do FERRA
JOCKEY, inaugurado em março de 2019, o restaurante visa
trazer a seus clientes a sensação plena de conforto com a
cozinha de produto em movimento.
Na cozinha de produto, os ingredientes ganham destaque
na preparação dos pratos, ou seja, uma cozinha “simples”,
que tem os ingredientes como ponto de partida e o objetivo
primordial de torná-los protagonistas do prato. A cozinha é
global, sem fronteiras, mas com raízes. Sob o comando de
um criativa gastronomia, liderada pelo renomado chef João
Alcântara, que preza pela menor manipulação do produto.
O FERRA propõe uma cozinha nova, com ingredientes da
cozinha contemporânea, divertida, interativa e pronta para
compartilhar. Da entrada aos pratos, o menu traz opções
originárias do mar, terra e pasto. Sem esquecer também
das deliciosas sobremesas e os drinks extraordinários que
dão a quem os aprecia, uma explosão de sentidos.
Entre os destaques do cardápio, o pirarucu; o polvo de Santos
ao estilo Galícia, a moqueca de mercado, picanha e demais
carnes nobres selecionadas na brasa acompanhadas de
arroz, farofa, mandioca e vinagrete, prontos para serem
compartilhados, como a comida brasileira pede.
Os drinks, criados pela consultora Adriana Pino, dão o ar
da graça na coquetelaria do Ferra, estando agora sob o
comando do nosso bartender, Cezar Guimarães. Dos drinks
a compartilhar – Clericot, Sangria e Gingibrada, passando

pelos amuletos Ferra, Trevo da Sorte, Dois Desejos, Estrela
Cadente, entre outros, até a releitura de clássicos para
almoços e jantares especiais. Destaque para o Moscou
Mule, Penicilin, Brumble.
“Nosso prazer é ver nosso cliente voltar. Falar do nosso
lugar aí fora. Trabalhamos para deixar eles felizes no
momento que estão aqui. O Ferra é diferente de tudo, a
comida é deliciosa, coquetel incrível, é um local único no
coração de SP, o que mais queremos com isso, ver alegria
no rosto das pessoas, e que elas estejam sempre conosco
para celebrar.”, afirma Tico Sahyoun, um dos idealizadores
do projeto FERRA.
Sobre o Chef – João Alcântara
Natural de Vitória (ES), João cresceu entre sabores e pratos
populares que deram base a sua cozinha. Descobriu sua
paixão pela gastronomia após estudar a capacidade do
seu corpo em conversar com os ingredientes de suas
receitas. Trabalhou durante 10 anos em Barcelona, sendo
proprietário do Fogo, primeiro restaurante de cozinha
criativa brasileira na Europa. No Ferra, João é responsável
por criar o cardápio baseado em sua experiência da cozinha
de produto em movimento.
Serviço:
FERRA JOCKEY
Av. Lineu de Paula Machado, 1263 - Jardim Everest, São Paulo
Telefone: (11) 99990-2481
Instagram: @ferrajockey

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação
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FASHION DROPS

VAI ESFRIAR
Oficialmente época de baixas temperaturas,
mostramos aqui o que há de mais cool para
sobreviver à temporada
Finalmente decretamos o fim do verão, é hora de
guardar os shorts, vestidos e trazer as botas e casacos
a tona. Nas passarelas, as tendências e apostas do
outono/inverno 2019 já apontam os hits da estação,
que dessa vez, trazem muitas peças já existentes
no seu armário, a exemplo temos o militarismo, e
os vestidos sexy combinados com o oxford - aquele
sapato emprestado do guarda roupas do namorado como trouxe o desfile da Prada na semana de moda
em Milão.
Atualizar o armário exigirá um pouco menos de
esforço, boa parte das peças do seu closet poderão ser
repaginadas com algum truque de styling para compor
o look e com certeza, o que ditará os looks mais trends
do outono-inverno será a criatividade, seja bem vindo
a temporada mais fashionista do ano.

Campanha Winter 2019 da Guess, aponta os casacos tendência deste
inverno

Casacos trend no outono-inverno 2019
Os tons terrosos e o rosa, se destacam na temporada
outono/inverno deste ano. O rosa, grande aposta do
hemisfério norte, chega por aqui dividindo espaço com
a cartela de cores que está substituindo o preto, entre
elas o bege, o terracota e o marrom.
O trench coat, mais uma vez aparece como o
queridinho da estação, desta vez com cortes oversized,
sobreposições e até jaquetas de nylon por baixo.
Já para os amantes de casacos fofos e chamativos,
os teddy coats (casacos com aparência de pelo de
urso), foram os favoritos do inverno europeu e dão
versatilidade ao look, já que vai do visual descontraído
ao mais sofisticado.

Coleção Winter da Zara já está disponível em lojas físicas e
e-commerce

Desfile da Prada no Fashion Week de Milão

Texto: Isabella Morais
Fotos: Divulgação
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Tendências outono - inverno 2019
Entre as principais tendências mostradas na passarela,
o babado e o volume foram destaque. Trabalhado de
forma simétrica e em tecidos estruturados, o babado,
traz a tona o feminino e dá tom a clássica produção
top e calça, já o volume, em boa parte nos ombros,
fazem um mix entre o século 15 e a década de 80. Sem
surpresas, a padronagem mais querida dos invernos,
o xadrez, dessa vez encarna uma vibe psicodélica e
setentista. Entre as estampas, o lenço é o carro chefe
da estação, e como mostrou a Burberry, a dica é
apostar nos tamanhos maxi em um nó ombro a ombro
pra lá de elegante.

Zara lança seu e-commerce
A grande novidade da estação é o lançamento do
e-commerce da Zara. A plataforma online era pedida
unânime entre os fashionistas, e finalmente a ideia
desembarcou por aqui. O site, que foi ao ar no dia 20
de março, está totalmente integrado aos mais de 50
endereços da loja pelo país, o que significa que todas
as peças disponíveis no site, estão também presentes
nas lojas físicas, e vice-versa. As linhas feminina,
masculina, infantil e new-born, estão inteiras por lá e
tem a opção de serem entregues em casa ou retiradas
na loja física. Quem estiver pela região sudeste (São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba), tem
ainda a opção de entrega no dia seguinte, na Grande
São Paulo a compra pode ser recebida no mesmo
dia. Em caso de troca, além da tradicional maneira
presencial, também pode ser feita virtualmente.
(www.zara.com.br)

>>aliens

TEXTO TEXTO

V I VA A E X P E R I Ê N C I A TA J
ONDE VOCÊ ESTIVER

Cuidadosamente pensado para unir gastronomia
contemporânea com as novas tendências musicais
e culturais, o TAJ é mais do que um bar, é uma
experiência única.

BICAMPEÃO DO PRÊMIO
MELHOR BAR DO BRASIL
PELO COOL AWARDS

SEJA UM LICENCIADO TAJ!
Saiba mais em: tajbar.com.br

Curitiba

.

Foz

do

Iguaçu

.

Balneário

Camboriú

.

Assunção
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DESIGN

ELEGANTE E
ATEMPORAL
A nova loja da marca Cris Barros, localizada no
Shopping Leblon, carrega as mesmas características
das coleções - atemporalidade e elegância. O espaço
decorado pela arquiteta Carolina Maluhy traz o natural
como ponto forte.
Na loja de mais de 200m2, a harmonização de
elementos naturais a ares contemporâneos,
protagonistas do projeto assinado pela arquiteta
Carolina Maluhy, é facilmente identificada na
utilização de madeira no estado natural respeitando
a sua forma orgânica (trabalhada pelo designer
de mobiliário Pedro Petry, um dos precursores na
pesquisa e utilização da madeira como linguagem no
design), pedras de rio, granito e mármore dão um ar
exclusivo e moderno. Tecido também foram usados
para a construção de alguns itens, como pêndulos e
luminárias desenvolvidas em base cru pela designer
Adriana Yazbeck.
O ambiente promete receber as clientes com um clima
acolhedor e intimista. Uma tenda de linho no fundo
da loja faz às vezes de antessala criada para receber
especialmente os itens numerados da linha Limited.
Nas araras, a recém-lançada coleção de Inverno
19 intitulada Gaia, figura da mitologia grega que
representa a Mãe-Terra e símbolo homenageado
nesta temporada.
Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação
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www.crisbarros.com.br
@crisbarrosofficial | @carolinamaluhy

ARQUITETO E
DESIGNER
Crovato, conhecido também como Max, é um
indivíduo dos anos 70, década em que nasceu e
se inspira. De lá trouxe as cores que ama para
os ambientes que assina como designer de
interiores. Como o dourado junto com o cromado
e um clima psicodélico, up-to-date que se traduz
em projetos absolutamente contemporâneos.
Suas padronagens preferidas para os papéis de
parede e tecidos são - com grafismos que se
estendem pelos tapetes - constroem ambientes
adornados com suas peças esculturais de
mobiliário em madeira laqueada, espelho e
acrílico, materiais que preza e utiliza com
propriedade.
Tudo isso, unido à arte eclética que seleciona,
equilibrando o que o agrada e o que está
destinado a conviver com seu cliente. Pelas mãos
do arquiteto/designer Max, o resultado é um leve
toque de excentricidade que envolve e até provoca
certa ironia e que, junto com sua iluminação
dramática, deixa no ar uma fragrância urbana
plena de personalidade.

Qual foi a sua inspiração para a criação da coleção
GEOMETRIA?
Memphis, com suas inspirações Art Deco e Pop Art,
outros dois movimentos que gosto muito e todo o seu
maximalismo italiano que deve estar no meu DNA por
ser descendente de italianos.
Como funciona o seu processo criativo?
Meu processo criativo se inicia com uma pesquisa sobre
a inspiração, venha ela da arquitetura, design, moda ou
arte, depois o estudo de cores, na sequência os croquis
seguidos dos desenhos técnicos, moldes e maquetes
em escala real e por fim o protótipo. Para meus projetos
de design de interiores a diferença está em adequar as
necessidades dos clientes a estética conceitual proposta
e claro sem maquetes em escala real.
Como Interior Designer/Arquiteto como você
definiria o seu estilo?
Contemporâneo com perfume dos anos 1970/80.
Com seu olhar profissional o que é cool para você?
Não ter medo dos excessos.
Site:
www.maximilianocrovato.com
www.maximilianocrovatogallery.com
Instagram:
@maximilianocrovato
@maximilianocrovatogallery

MAXIMILIANO CROVATO

Texto: Tamara Almeida
Fotos: Leo Faria
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VEGANISMO

GO VEGAN!
Veganismo, vegetariano, cruelty-free são conceitos
muito difundidos e importantes nestes ultimos anos.
No Brasil, aproximadamente 5 milhões de pessoas
são adeptas do veganismo - filosofia que exclui o
consumo de produtos e serviços provenientes da
exploração animal, como rodeios, vestuário, alimentos
e cosméticos. Embora o número seja significativo, o
mercado vegano começa a ser explorado só agora.
Mas voce realmente sabe a diferenca entre eles?
Dia 1º de novembro é celebrado o Dia Mundial do
Veganismo. Além da alimentação, esse estilo de
vida vem ganhando espaço na indústria cosmética.
Embora cada vez mais se fale sobre o assunto, ainda
há muita confusão entre o que é um produto vegano e
o que é um produto cruelty-free. “Os ditos veganos não
utilizam matérias-primas de origem animal, o que não
significa que ele seja natural ou orgânico. Ele pode ser
inteiramente sintético e, ainda assim, continuar sendo
vegano”, explica Patricia Lima, fundadora da Simple
Organic, marca de cosméticos naturais, orgânicos,
veganos e cruelty-free. A expressão cruelty-free, por
sua vez, vem do inglês e significa “sem crueldade”.
Dessa forma, os cosméticos que compõem essa
categoria não realizam testes em animais. Todavia,
isso não significa que não há matérias-primas
provenientes de origem animal em sua composição.
“Ou seja, é possível ser cruelty-free, sem ser vegano”,
acrescenta a empresária. “A nossa concepção de
beleza natural ultrapassa os limites da maquiagem,
invadindo o lifestyle, em produtos que representam o
nosso consumidor em todas as suas esferas: desde o
cuidado com a saúde até a preocupação com a cadeia
sustentável”, conclui.

Linha Corretivos Sólidos - R$ 85
7 tons de corretivo
Formulado com extrato de calêndula, óleo de copaíba
e óleo essencial de lavanda, nosso corretivo compacto
vem com textura que facilita a aplicação e deixa a pele
com toque aveludado.
Green Water On 100% Natural – 50ml- R$45,00 (cada)
A Green Water ON atua como estimulante. Feita
a partir de Alecrim e de Pitanga, estimula fisica
ementalmente, ajudando na memória e aliviando
fadiga mental.

Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação
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Linha Plant Based - R$ 130 (cada)
Cor: Medium
A primeira linha de bases líquidas com uma oferta de
tons inédita no mercado de maquiagem orgânica: são
10 tons de base, com o objetivo de atender cada vez
mais a diversidade de peles do nosso país.

A The Body Shop, marca inglesa ativista de cosméticos
naturais, lança produtos para garantir um ritual
de beleza completo para o rosto. A linha Drops of
Youth, que combate o envelhecimento estimulando a
regeneração das células da pele, aumenta o portfólio
com dois novos itens: a Espuma de Limpeza e a
Máscara 2 em 1 para a área dos olhos.
Os lançamentos da linha Drops of Youth apresentam
uma formulação especial proveniente de célulastronco de plantas que ajudam a combater os primeiros
sinais de envelhecimento. Eles intensificam a
renovação da pele - o processo natural de substituição
de células mortas nas camadas mais superficiais por
novas, provenientes das camadas mais internas. Seu
uso contínuo, revela uma cútis mais macia, jovem e
saudável. Os itens são veganos e enriquecidos com
Óleo de Babaçu Orgânico obtido por meio do Comércio
com Comunidades do Brasil.
Espuma de Limpeza Facial Drops of Youth - 150ml
R$ 85,00
Aplicar de manhã e à noite, como primeiro passo do
ritual de beleza.
Máscara de Tratamento 2 em 1 para olhos Drops Of
Youth - 20ml R$ 140,00
Use pela manhã e à noite após a limpeza e tonificação
da pele.
Pensando em atender essa tendência da gastronomia
mundial, restaurantes como o Kitchin lançam um
menu exclusivamente vegano. O cardápio inclui nas
opções de entrada: salada preparada com mix de
legumes, mix de folhas, tofu e moyashi e Aguedofu
de Shimeji com tofu. Nos Temakis: Shimeji, Shitake,
Tofu, Califórnia Vegano e Wakame. Uma seleção de
nove sushis também integram o menu como: niguiri
de cenoura, niguiri de shitake, niguiri de milho, niguiri
de aspargos, gunkan de brócolis, gunkan de wakame,
gunkan de tofu, gunkan de shimeji e gunkan de
endamame. No uramaki com oito unidades o cliente

VEGANISMO

pode optar pelo Especial Vegano feito com aspargos,
manga, pepino, cenoura e lâminas de abacate ou de
Shimeji. Para completar, a sobremesa fica por conta
da Mousse de Chocolate Vegana, feita a base de
tofu. O chef Denis Watanabe também preparou um
combinado, que pode variar, com 12 peças que custa
R$ 90. @restaurantekitchin

pessoas a importância do consumo consciente, parte
do dinheiro das vendas é destinada para a ONG Olhar
Animal – www.olharanimal.org – que realiza um
trabalho informativo e legislativo na causa animal.
Nao apenas uma “moda”, devido as necessidades do
nosso planeta, todos devemos rever nossos conceitos
de vida e consumo. Aproveitar e refletir sobre o que
temos e consumimos, sobre nosso corpo e nossa casa
– A Terra!

Natália Prieto criou em 2015 a Vovó Vegana www.vovovegana.com.br - confeitaria especializada
em bolos e doces artesanais veganos. Ela e sua
família, que produziam em casa doces veganos sob
encomenda, notaram que a aceitação do público
foi imediata e a demanda pelos produtos superou
as expectativas iniciais. Então, a grande procura
transformou o negócio familiar em uma empresa
sólida, que opera em uma cozinha industrial no centro
de São Paulo atendendo revendas e consumidor final.
Segundo Natália, o maior desafio no crescimento do
negócio é romper preconceitos. “Lutamos diariamente
para mostrar às pessoas que doces sem ingredientes
de origem animal podem ser extremamente saborosos.
É mito achar que a culinária vegana é difícil, mais
complicada ou cara. É apenas uma questão de rever
valores, a origem de seu alimento e manter-se aberto
a novas experiências gastronômicas”, afirma. Como
forma de disseminar o ideal vegano e despertar nas
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RAQUETE CLASH
Wilson lança a mais nova raquete Clash, a raquete mais flexível do mundo, não
comprometendo a estabilidade. Esqueça tudo o que você sabia sobre raquetes de tênis.
A clash é duas vezes mais flexível que uma raquete de performance, mantendo uma
incrível potência resultado das tecnologias Freeflex e Stablesmart.
Freeflex:
Uma tecnologia revolucionária que faz da clash a primeira raquete no
mundo projetada intencionalmente para dobrar com qualquer estilo de
swing. Potencializada com mapeamento de propriedades de carbono
permitindo que os jogadores possam ter um swing livre com mais
confiança e controle total.
Ablesmart:
Estrutura de geometria exclusiva, projetada por meio
de simulação digital, fornece máxima estabilidade e
potência para a raquete mais flexível do tênis.
Clash tem a flexibilidade da madeira misturada
com a estabilidade da fibra de carbono. Seu índice
de rigidez (SI) de 11,2 (que mede a flexibilidade)
associado a um. Pontuação de estabilidade
tortional de 3.9 é uma combinação nunca vista
antes.
A clash oferece uma experiência de jogo
tão única que as especificações se
tornam secundárias. A única maneira de
realmente entender é jogar.
Encontre a Clash em uma loja de
esportes mais próxima.
Instagram: @wilsontennis_br
www.wilsonloja.com.br
Av Cidade Jardim, 870 - SP

Texto: Isabela Moraes
Fotos: Divulgação
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O LUGAR PERFEITO PARA CUIDAR DE VOCÊ!
Emagrecimento Saudável | Responsabilidade Médica
Estrutura Hoteleira | Lazer Integrado
Brasil - São Paulo - Sorocaba

Dieta e Reeducação Alimentar
Um dos grandes diferenciais do Spa Med Sorocaba Campus é o
cardápio com requinte de comida brasileira e internacional, que
oferece três opções de pratos exclusivos nas refeições principais,
em programas de 300, 450, 600 calorias e reeducativa, fracionadas em seis refeições diárias.
Foto: Celso Zucatelli e Marina Lutzoﬀ (Nutricionista)

Atendimento Médico e Psicológico
O atendimento médico é 24h e no ato da admissão é realizada uma
avaliação médica para analisar o quadro clínico do cliente,
incluindo exames laboratoriais (bioquímicos e hormonais), provas
funcionais e testes de avaliação de composição corporal. Durante
a estada, o cliente tem suporte psicológico individual e em grupo.

Atividade Física e Fisioterapia
Foto: Deck Molhado

O cliente é incentivado a praticar atividades físicas em um espaço
rodeado de área verde. O acompanhamento dos instrutores é
constante e respeita o condicionamento de cada um. Para um
maior conforto e segurança do cliente dispomos de um centro de
fisioterapia.

Integração Social e Lazer
Foto: Restaurante

Atividades de integração social e diversas opções de lazer
completam o tratamento, oferecendo oportunidade ao cliente de
compartilhar experiências e fazer novas amizades.

Estrada José Celeste, 1205 | Bairro dos Morros | Sorocaba / SP
Reservas - 0800 55 0023 | WhatsApp - (15) 9 9613 0336
Dr. Lucas Tadeu Moura - Diretor Técnico | CRM/SP 125.324 | RQE 36.687 / 36.686 | Endocrinologista e Metabologista

spamedsorocaba

Foto: Banho
Terapêutico
SpamedSorocaba

spa-med.blogspot.com.br

spamed

www.spamed.com.br

MOTOR

MERCEDESAMG GT 63 S 4
PORTAS INSPIRA
A CRIAÇÃO DE
BARCO DE LUXO
O 41’ AMG Carbon Edition é o décimo primeiro barco da
parceria Mercedes-AMG e Cigarette Racing, modelo é
inspirado na potência e design do cupê de 4 portas.
Construído por uma mistura otimizada de materiais
leves que inclui fibra de carbono.
A Mercedes-AMG e a Cigarette Racing apresentam
o “41’ AMG Carbon Edition” na feira internacional de
barcos de Miami. O décimo primeiro barco desenvolvido
nessa parceria de longa data estabelece novos padrões
em termos de desempenho e versatilidade. Seu design
e construção foram inspirados no cupê de 4 portas
Mercedes-AMG GT 63 S, que passou a ser vendido no
Brasil desde outubro de 2018.
“Por doze anos, temos elevado os limites de
desempenho em terra e no mar com a Cigarette
Racing. Inspirado no incrível cupê de 4 portas
Mercedes-AMG GT 63 S, o 41’ AMG Carbon Edition
impressiona com seu altíssimo desempenho e
design expressivo”, diz Tobias Moers, Chairman da
Mercedes-AMG GmbH.
Para obter performance dinâmica e versatilidade, a
equipe de engenheiros da Cigarette Racing focou em
uma meta durante o trabalho de desenvolvimento: a
redução do peso. Comparado ao modelo apresentado
pela parceria em 2017, o GT R Perfomance, os
engenheiros conseguiram reduzir cerca de 250 quilos,
graças a otimização de materiais leves que inclui
fibra de carbono. O casco de 41 pés (12,5-metros)
de comprimento apresenta uma construção rígida
inovadora, com laminados de fibra de carbono
estrutural em ambos os lados. Além disso, o deque,
o leme, o revestimento do teto e a capota rígida do
barco também são feitos de fibra de carbono. Essa
construção leve também garantiu a diminuição do
centro de gravidade, melhorando a condução nas
manobras em alta velocidade.

Texto: Carolina Torelli
Fotos: Mercedes Benz
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Alto desempenho na água
O barco é movido por quatro motores externos
Mercury Racing 400R. Juntos, geram 1.600 cv, que

proporcionam uma velocidade máxima de 142 km/h.
Estes números de desempenho são extraordinários
neste segmento de barcos. O luxuoso espaço interior
permite que grupos de passageiros maiores sejam
acomodados. Por exemplo, ele pode transportar
oito passageiros em velocidade máxima ou até 20
passageiros em velocidade de cruzeiro.
O design do 41’ AMG Carbon Edition
O design expressivo do barco é o resultado da parceria
dos designers das marcas. O casco é pintado com a
tonalidade cinza grafite magno, com um acabamento
desenvolvido exclusivamente para o cupê de 4 portas.
Estas características centrais de design continuam
no interior, onde criam um ambiente genuinamente
Mercedes-AMG. Por exemplo, o estofamento do
banco customizado tem sua cor em harmonia com
os padrões exteriores, projetados exclusivamente
para essa edição, que apresenta outra novidade: a
tecnologia inovadora “Cigarette Cool”, que consegue
refletir até 30% do calor absorvido, tornando possível a
escolha de cores mais escuras para o interior.
Já o cockpit é equipado com três telas sensíveis ao
toque de 17 polegadas, full-HD Garmin. A tela mostra
as coordenadas do GPS, gráficos de navegação e
dados sobre o motor e operação. Ela também pode ser
usada para controlar a iluminação ambiente a bordo.
Parceria entre a Mercedes-AMG e a Cigarette Racing
A Mercedes-AMG e a Cigarette Racing têm trabalhado
juntas desde 2007, acima de tudo com clientes
conjuntos e atividades de marketing. Seja na água
ou em terra, a Mercedes-AMG e a Cigarette Racing
compartilham do mesmo DNA. Ambas as empresas
têm suas raízes nas corridas, inspiradas pelos
mesmos valores e, juntas, estão redefinindo os limites
do design e do desempenho. Esses barcos motorizados
estão entre os mais rápidos e exclusivos do mundo. Os
clientes contam com qualidade e acabamentos feitos
à mão que foram testados em condições extremas
– tanto pela Mercedes-AMG quanto pela Cigarette
Racing.

TEXTO TEXTO
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CONFORTO

COM NOVA
STARTUP DA
VITACON, ALUGAR
UMA CASA SERÁ
TÃO FÁCIL COMO
PEDIR COMIDA
A plataforma de moradia sob demanda Housi,
possibilita moradia de uma forma simples, 100%
digital e pelo tempo que quiser.
Estamos vivendo numa era digital onde tudo é feito sob
demanda, da maneira que queremos e na hora que
quisermos. Assim como vários aplicativos que facilitam
nossa vida como, a Uber, Netflix e Rappi, a imobiliária
paulistana com ares futuristas Vitacon chegou com uma
inovação no mercado imobiliário, o aplicativo Housi.
A plataforma de moradia sob demanda foi criada neste
ano, visando esse novo comportamento, onde tudo é ágil,
prático e no nosso próprio tempo. O surgimento dessa
plataforma de moradia promete ser uma inovação no
mercado imobiliário pois traz um método 100% digital
para o usuário conseguir alugar pelo tempo que quiser.
O aplicativo oferece alguns diferenciais como, a ausência
de burocracia para alugar, a não necessidade de um
fiador, proporcionando tudo ser muito rápido. A Housi traz
toda conveniência para conectar pessoas a experiências
incríveis, além de proporcionar um atendimento 24/7,
trazendo um diferencial no mercado pela sua prontidão.
Os apartamentos são entregues 100% prontos.

A plataforma de moradia sob demanda Housi, possibilita
moradia de uma forma simples, 100% digital e pelo
tempo que quiser.
A Housi foi arquitetada para reinventar a forma de viver,
ofertando moradia sob demanda para pessoas que
vivem em todos os lugares sem querer abrir mão da
liberdade. O maior sonho da marca é conectar pessoas a
experiências únicas, transcendendo a moradia para um
ecossistema social colaborativo.

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação
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Para mais informações:
Instagram: @housioficial
Site: http://housi.com.br

TEXTO TEXTO
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TEXTOHEALTH
TEXTO
a viver melhor e com mais saúde. A felicidade pode
influenciar na saúde física, mas apenas uma mente
saudável podem vivenciar este sentimento.
A saúde mental é imprescindível para que as
pessoas mantenham hábitos saudáveis e pratiquem
atividades físicas. Cientistas afirmam que a felicidade
tem influência positiva no sistema cardiovascular
e imunológico, influência nos hormônios, diminui
inflamações e aumenta o processo de cicatrização.
Isso é ligado à existência de telômeros [extremidade
dos cromossomos] mais longos.
Descobertas recentes trazem, ainda, uma relação
direta do bem-estar mental psicológico com a saúde
em nível celular.
Não por acaso as políticas de prevenção e controle
de doenças crônicas, hoje em dia, têm focado suas
estratégias na promoção de estilos de vida mais
saudáveis, especialmente no que se refere à prática de
atividade física, à melhoria da dieta, à diminuição do
consumo de bebida alcoólica, ao controle de tabaco,
além do controle da obesidade.
Fundamental, antes de tudo, é reconhecer a nossa
pré-disposição para a negatividade e quebrar o
padrão, trazendo a consciência de que pensamentos
felizes, atraem vibrações felizes, que movimentam a
vida de forma feliz. Isto não significa que problemas
não existirão, mas que o nosso estado mental e
emocional lidará muito melhor com cada um deles,
quando surgirem.
O reflexo disto virá na saúde, no bem estar e,
consequentemente, resultará em uma vida muito
mais equilibrada.
ESPAÇO VOLPI
Rua Groenlândia, 390
São Paulo – SP | Tel: (11) 4750-1577
contato@espacovolpi.com.br

PESSOAS FELIZES TEM
MAIS SAÚDE?
Será que, mesmo usando a palavra felicidade
diariamente, temos, de fato, consciência, do que
representa este sentimento? A felicidade vem,
geralmente, ligada ao bem-estar, ao estado de
satisfação e alegria, oriunda de fatores externos ou
internos, mas vocês já pararam para pensar na relação
do estado de felicidade com o estado de saúde?

Dr. Thiago Volpi
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Estudos apontam que pessoas felizes ficam menos
doentes. É real? Sim! Pesquisadores reuniram
evidências científicas de que ser mais feliz ajuda

COLUNA
SAUDÁVEL COM O
BODY ALIGNMENT
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) mais de 80% da população
brasileira, em determinado momento da vida, vai ter algum comprometimento
da coluna. Dentre as patologias mais comuns destacam-se hérnia de disco,
espondilolistese e formação de osteófitos (bico de papagaio). Além dos desvios posturais
como escoliose, cifose e lordose.
Sob nossa ótica, essas patologias se desenvolvem a partir de um desalinhamento do quadril.
Uma vez que, a cintura pélvica (quadril) encontra-se fora do seu eixo fisiológico, desarmônico,
compromete a nossa estrutura ortopédica/esquelética como um todo, gerando assim,
desvios ortopédicos graves ao decorrer da vida, conhecidos como desvios posturais.
Em tese, quando há esse comprometimento, onde todas as pessoas sempre
apresentam algum desvio, músculos e tendões passam a ser sobrecarregados
potencializa do tensões musculares gravíssimas.
Os nervos são afetados, ocasionando forte dores e muito possivelmente, tirar o movimento
dos braços ou das pernas, além de trazer à tona o famoso “travei a coluna” e desencadear
outras patologias sérias.
No caso dos desvios posturais, como o quadril é a base do corpo humano e da coluna, a
equipe Clinic Advance detentora do método Body Alignment faz uma analogia: “Imaginem
que ele é a fundação de um prédio, os músculos são os concretos, parede, revestimentos e
cimento e a coluna vertebral é a estrutura de vigas do prédio ou a própria torre. A medida que
a fundação (quadril) se desloca) a torre (coluna vertebral) se mexe para ter equilíbrio podendo
acarretar problemas nas articulações como ombros e joelhos.
A escoliose por exemplo, é o desalinhamento do tronco decorrente de um grave desvio do
quadril, atuando como uma forma estratégica para uma auto-defesa do corpo, compensar
a sobrecarga do desvio do quadril e tentar reorganizar a distribuição do peso para as duas
pernas.
Portanto, podemos afirmar que, o Body Alignment (alinhamento postural) tem como
premissa científica básica o alinhamento do quadril. Com a nossa avaliação OrthoAlignment
identificamos as oportunidades de melhorias ortopédicas, tanto em relação a postura,
quanto as possíveis dores. Feita a correção do quadril, através das manipulações necessárias
conseguimos
corrigir a coluna e as potenciais tendinites, bursites e articulações que estejam péssima
condições biomecânicas, dentre outros problemas recorrentes, bem como cervicalgias
(dores na cervical) e lombalgias (dores na lombar) e patologias que acometem a maioria da
população como a própria Hernia de Disco.
Associado ao alinhamento postural, temos o nosso planejamento de fortalecimento EMP
(Estabilização Muscular Postural), que visa fortalecer
musculaturas estratégicas do corpo para reabilitar quadros clínicos agudos,
crônicos e manter a postura de uma forma sustentável.
Afinal de contas, a musculatura envolve todo o sistema ortopédico, corrigindo o esqueleto e
o músculo o paciente acaba se libertando para fazer uma sessão de
Body Alignment uma vez por semestre ou por ano.
Instagram: @clinic.advance - www.clinicadvance.com.br - Rua tabapuã, 111 - Cj. 121 - SP

Texto: Isabela Moraes
Foto: Shutterstock
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HARMONIZAÇÃO FACIAL NA SUA CASA
A vida é feita de proporções. Elas estão em tudo que
fazemos, em todas as nossas escolhas. O quanto nos
dedicamos ao trabalho, à nossa companheira, à família.
O equilíbrio entre essas esferas é muitas vezes uma
importante diferença entre duas pessoas. Em cirurgia
cosmética não é diferente.

Dessa forma consigo propor mudanças para cada
usuário a distância.
Como executar tais mudanças e por onde começa-las
são as verdadeiras artes do meu trabalho.

A cirurgia cosmética é a área da medicina que estuda
e executa melhorias estéticas com procedimentos
minimamente invasivos, com pouco ou nenhum corte.
Nessa especialidade buscamos a harmonia entre as
proporções faciais: harmonia esta que determina a
beleza do nosso rosto.
Meus pacientes já sabem de tudo isso: as caraterísticas
da face que são responsáveis pela nossa percepção
de beleza. Isso porque reconhecer a beleza e essas
proporções é natural da mente humana.
Porém para saber o que mudar e como mudar numa
face a fim de que essas proporções sejam obtidas são
necessários conhecimento técnico, treinamento e, o que
talvez seja mais difícil, dom, aquele feeling do que deve
ser feito.
É por isso que quando propus um aplicativo que fizesse
a avaliação inicial de harmonização facial muitos ficaram
incrédulos. Como é possível avaliar uma face a distância?
Isso substitui a minha consulta e o meu trabalho?
Para responder essas perguntas primeiro é necessário
conhecer profundamente as proporções que tornam
um rosto belo - o que felizmente com meus mais de
2000 casos, eu consigo fazer com facilidade. Segundo é
encontrar um desenvolvedor que consiga traduzir esse
conhecimento num algoritmo e o introduzir num app,
proporcionando que os usuários também tenham acesso
a essas proporções, personalizadas para o seu rosto.

Textos:
Rollemberg e Bárbara Milan
Fotos: Divulgação
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Desse modo propor mudanças para volumização e
sustentação da face é o primeiro passo de um longo
caminho em direção a harmonia facial. Caminho que
também passa pela qualidade da pele. Sendo assim,
no tratamento global de um rosto utilizamos uma
associação de tecnologias, que se complementam, e
proporcionam uma face mais harmônica e com isso uma
melhora progressiva na nossa auto estima e bem estar.
Vamos começar agora? Baixem o app Dr Harmony
(disponível na AppStore) e assistam o meu vídeo de
introdução em harmonia facial no meu site.
www.ivanrollemberg.com.br.
Até breve.

TEXTO TEXTO

ENTENDA COMO
FUNCIONA A
CALVÍCIE: OS
SINTOMAS, AS
DIFERENÇAS E OS
TRATAMENTOS

DRA. LUCIANA PASSONI
Possui graduação em Medicina pela Faculdades
Integradas Padre Albino (2008), especialização
em Clínica Médica pelo Fundação Centro Médico
de Campinas (2009) e residência-médica pela
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
(2010). Tem experiência na área de Medicina,
com ênfase em Clínica Médica. Especialista em
restauração capilar pela International Society of
Hair Restoration Surgery (ISHRS), na Califórnia.
Médica dermatologista e membro efetivo da
Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC). Atua como
dermatologista na clínica Human Clinic.

A calvície também é conhecida como alopecia, a queda
de cabelo atinge cerca de 42 milhões de pessoas no
Brasil, segundo a Sociedade Brasileira para Estudo do
Cabelo. Ela pode ocorrer em razão de diversos fatores,
entre eles heranças genéticas, alterações hormonais e,
até mesmo elementos externos, como o estresse.

A boa notícia é que hoje, no mercado, existem
diversas formas de tratamento para a calvície. O
uso de alguns produtos e medicamentos podem
ser indicados como fator preventivo e, também,
como recurso. No entanto, tudo irá depender do
diagnóstico feito pelo dermatologista.

A queda dos fios é uma ocorrência orgânica do corpo
humano, fazendo parte do seu ciclo natural. Contudo,
existem alguns sinais que podem indicar que existe
algo de errado com a saúde dos cabelos. “O afinamento
excessivo dos fios, ao ponto de se conseguir enxergar
o couro cabeludo, pode ser um sintoma de alopecia”, é
o que conta a dermatologista e especialista em saúde
capilar, Luciana Passoni.

Uma alternativa para tratar a calvície é através
das técnicas de Implante e Transplante Capilar, a
FUE (Follicular Unit Extraction) e a FUT (Follicular
Unit Transplantation). “Ambos procedimentos são
minimamente invasivos e de rápida cicatrização.
Tudo irá depender do diagnóstico do paciente e
da fase em que a calvície se encontra”, explica a
dermatologista.

De acordo com alguns estudos, a calvície é mais comum
no gênero masculino, principalmente em homens
idosos. No entanto, também pode acometer mulheres.
“Em algumas mulheres, a calvície aparece durante a
menopausa, quando a produção de hormônios femininos
é reduzida”, explica a Dra. Luciana.

Para maiores informações,
HUMAN CLINIC
R. Diogo Jacome, 50 - Vila Nova Conceição,
São Paulo - SP,
Instagram: @dralupassoni
Website: http://www.humanclinic.com.br/

Texto: Camila Milani
Foto: M. Camargo
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LIPOASPIRAÇÃO A LASER – QUAL A
VANTAGEM?
A lipoaspiração a laser é uma cirurgia plástica em que antes de a gordura ser aspirada, ela é rompida com laser. O
procedimento é muito parecido com a lipoaspiração comum, mas acredita-se que o laser possa facilitar a retirada da
gordura, melhorando os resultados da lipo.
Pacientes com gordura localizada em abdome, cintura, coxas, costas, braços, axila e papada podem se beneficiar da
lipo a laser, que pode ser feita em hospital ou uma clínica, desde que, respeitada as normas da Vigilância Sanitária
para procedimentos em clínicas de médio a grande porte. Existe uma classificação feita pela ANVISA dentro do ramo
da saúde, mas apenas as clínicas com as classificações mais altas que podem realizar procedimentos cirúrgicos fora
do hospital.

QUAIS SÃO AS
VANTAGENS DA
LIPO A LASER?
Assim como qualquer procedimento estético, a lipo a
laser pode trazer algumas vantagens, como:

1-Facilidade para aspirar a gordura
O fato da gordura ser dissolvida pelo laser, facilita a
sucção. Logo, é comum o tempo de cirurgia ser menor.
2-Redução do sangramento e manchas roxas
Na lipo comum, quando o cirurgião retira o tecido adiposo,
consequentemente, os vasos sanguíneos são rompidos.
Por isso, é comum o paciente ficar com varias manchas
roxas após a cirurgia. A lipo a laser reduz eficientemente
esse problema. Visto que, o laser cauteriza os vasos
sanguíneos durante o procedimento. Assim, o
sangramento é muito menor e a quantidade de
manchas roxas sao reduzidas.
3-Melhora na flacidez da pele
Convenhamos que essa vantagem todos
amam! O laser tem o poder de estimular
a produção de colágeno por meio de um
processo chamado neocolagênese. Logo, a
pele da região tratada se torna mais firme
e elástica.
4-Cicatrizes ainda mais imperceptíveis
A lipo a laser faz uso de uma cânula
mais fina que da lipo comum.
Portanto, os cortes são menores
e as cicatrizes ficam quase
imperceptíveis!
Para maiores informações,
HUMAN CLINIC

DR. LEANDRO FAUSTINO

R. Diogo Jacome, 50 -

Possui graduação e residência de Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica
na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). Resident Fellow in Plastic and Reconstructive Surgery
Division - Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital Boston/EUA. Clinical Fellow em Cirurgia Plástica Estética no International
Modern Hospital, Dubai - Emirados Árabes Unidos. Atua nos hospitais:
Sírio Libanês, Albert Einstein, Hospital Santa Cruz, Nove de Julho,
Hospital e Maternidade São Luiz e Hospital Geral de Pedreira/UNIFESP
e também atua como cirurgião plástico da retaguarda do pronto socorro
adulto e infantil do Hospital Sírio Libanês e Human Clinic.

Paulo - SP,

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação
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Vila Nova Conceição, São
Instagram:
@drleandrofaustino
Website:
http://www.humanclinic.com.br/

TEXTO TEXTO

O QUE É SCULPTRA?
Sculptra é um novo tipo de tratamento estético muito
eficiente quando o assunto é rejuvenescimento da
pele, encontrado nas clínicas de estética mais
modernas por todo o mundo. Apesar de ainda
ser um procedimento pouco conhecido no Brasil,
já esta sendo muito procurado por pessoas que
buscam por rejuvenescimento e beleza, sendo
assim, estamos sempre atrás de novas técnicas
para oferecer o que há de melhor e mais moderno
na área da Odontológica e Estética.
O tratamento utiliza um produto inserido sob a pele
para criar uma bioestimulação de produção do
colágeno. A principal ação do ativo desse método
é o ácido poli-L-lático, que diminui a flacidez e
rugas na pele, trazendo resultados evidentes logo
nas primeiras sessões da aplicação do produto,
porém o tratamento consiste em até 3 sessões.
Pode ser aplicado nas mãos, no rosto, colo,
braços, axilas, abdômen, coxas, glúteos e outras
regiões se for necessário.
Como funciona o Sculptra?
Trata-se de um procedimento minimamente
invasivo em que um especialista insere o ácido
em determinada região do rosto ou corpo com
a ajuda de uma pequena agulha, geralmente
com anestésico, que dura em média 45 minutos
de aplicação. O ácido vai atuar de dentro para
fora, de modo a trazer suavidade aos sinais de
envelhecimento e também mais rigidez para a pele
e diminuindo a flacidez, tudo com uma aparência
bem natural, ao contrário de outros tratamentos
estéticos.
Em média, os resultados aparecem logo a partir
da segunda ou terceira sessão e duram por volta
de 25 meses, mantendo assim bons resultados
por ainda mais tempo.
Benefícios do Sculptra
• No rosto, a pele ganha mais espessura e isso
disfarça linhas de expressão e marcas indesejadas
adquiridas pela idade. Pode ser aplicado também
objetivando melhorar o contorno do rosto,
devolvendo a jovialidade de um rosto marcadinho;
• Reduz a flacidez nos braços, dando um fim naquele
famoso “tchauzinho”;
• Perfeito para devolver rigidez ao abdômen,
principalmente após situações como parto ou pósoperatório, seja qual for o motivo;
• Ajuda a aumentar o volume dos glúteos, corrigindo
desníveis e outras diferenças entre ambos;
• Não deixa a pele machucada e tem um efeito muito
natural ao final das aplicações;
• Pode ser aplicado em áreas fundas, de flacidez
adquiridas no decorrer dos anos;
• Procedimento, que dura em média 2 anos, então
não exige manutenção regular como outros
tratamentos;

Para maiores informações,
Clínica Bazone – Odontologia e Estética Oral, Dr.
Roberto Bazone (cirurgião dentista e biomético) e Dra.
Christiane Bazone (biomédica esteta).
Rua Domingos de Morais, 1061 - Conjunto 61 - Vila
Mariana – Sao Paulo – SP

Texto:José Roberto Bazone
Fotos: Divulgação
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CLÁUDIA REIS
Hair stylist e maquiadora profissional. Nos últimos
dez anos tem se destacado pelos seus trabalhos
maravilhosos
transformações de cabelos e
maquiagem. Administradora de inúmeros cursos
profissionais e de auto maquiagem.

SANDRA ELENA
Paulista, sempre se sentiu muito ligada a profissão
beleza. Há oito anos teve a oportunidade de se mostrar
uma excelente profissional na área de visagismo.
Os seus cursos feitos na área foram fundamentais
para dar uma direção na sua carreira e além do
atendimento impecável, hoje é uma referência em
trabalhos técnicos, colorações e reflexos.
Com muita dedicação, o Moema está sempre buscando
atender as novas técnicas e inovações do mercado da
beleza. Nada melhor do que se olhar no espelho e se
apaixonar por si mesmo, uma boa dose de autoestima
sempre traz novos ares, mudar sempre faz bem!
Cuide de você com os profissionais mais qualificados e
os melhores produtos do mercado.
O salão Opera reúne mais de dez anos de experiência,
contando com cerca de 53 colaboradores. Atendem na
Rua Canário, 649 no espaço de beleza Ópera Moema.
Telefone: (11) 5052-0066 – (11) 5051-4888
Instagram: @joaomata_byoperamoema

JOÃO MATA
O hair stylist português é o embaixador da L´Oréal.
João atua na área da beleza a mais de 30 anos. Sua
vasta experiência foi obtida através do seu pai que
atuava no mesmo ramo. Reside no Brasil há 38 anos,
é por si só uma referência profissional. Suas técnicas
são originadas da França e Inglaterra, onde durante
anos cursou aulas nas mais renomadas escolas de
formação da área.

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação
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Tem como propósito o aprimoramento constante da
arte da beleza e para isso, se cerca dos melhores
produtos da marca L´Oréal.

TEXTO TEXTO

CUSTOMIZAÇÃO
DE RECEITAS,
MAIS UM SERVIÇO
OFERECIDO PELA
ORGANIC4
Buscando atender seus clientes da forma mais
específica possível a Organic4, empresa de refeições
congeladas orgânicas certificadas, apresenta mais um
incrível serviço: a customização de receitas. Isso mesmo,
em contato com os profissionais de nutrição dos clientes
a equipe da Organic4 recebe as informações da dieta
indicada e monta receitas que seguem rigorosamente
as quantidades e proporções dos macros nutricionais
(proteína, carboidratos e lipídios) levando em conta as
preferências e restrições dos clientes.
Um serviço que beneficia clientes e profissionais
da nutrição pois oferece a garantia que a dieta será
cumprida à risca e o melhor, como todos os produtos da
Organic4, tudo é preparado com ingredientes orgânicos,
no mesmo formato ultra prático de consumo.
O renomado médico Dr. Mauro Albuquerque, que atua na
área de nutrologia e medicina esportiva e recentemente
inaugurou a sua nova clínica multidisciplinar, oferece
variados serviços de excelência para quem quer cuidar
da saúde e do corpo, é um dos grandes parceiros e
incentivadores deste serviço.

Segundo Dr. Mauro Albuquerque, quando o paciente
segue o planejamento alimentar prescrito e customizado
pela empresa Organic4 a resposta clinica e aderência
ao tratamento acaba sendo ainda melhor. Hoje a grande
maioria dos pacientes não conseguem seguir a dieta
orientada pelo médico e prescrita pelo nutricionista.
Tem interesse? Basta entrar em contato com a equipe da
Organic4 e solicitar o seu orçamento!
Para maiores informações:
R. Demóstenes, 984 - Campo Belo, São Paulo - SP
Telefone: (11) 5042-2788
sac@organic4.com.br

Texto: Organic4
Fotos: Divulgação
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COOL BEAUTY

JELLY BEAM
A textura inovadora do Jelly Beam se aplica como um
gel, mas se assemelha a um pó, deixando para trás o
brilho indescritível de cetim molhado. A pigmentação
concentrada e edificável desta fórmula leva você de
um brilho natural de dentro para fora, exibindo um
verniz radiante, e de todos os níveis luminosos entre
eles.
shop.farsali.com

CAUDALÍE
Inspirado no famoso elixir de juventude da Rainha
Isabel da Hungria, este cuidado alisa os traços, fecha
os poros e confere verdadeira luminosidade à sua pele.
Este spray revelador de beleza é o segredo dos artistas
e dos maquiadores pelos seus diversos benefícios:
Alisa os traços, fecha os poros, fixa a maquiagem,
luminosidade imediata
br.caudalie.com

NAKED
CHERRY
Naked Cherry é a nova paleta de
sombras da Urban Decay. A sua
vibe sexy e mais ousada do que
doce permite que você crie looks
maravilhosos.
Com 12 tons neutros nunca antes
escolhidos, esta paleta de tons
de cereja vai trazer à tona o seu
olhar mais sedutor e penetrante.
Estes 12 novos
tons incluem
mattes suaves
e intensos metálicos,
que vão desde marfim
cremoso e rosa
cintilante até a
cereja mais escura.
Sephora.com.br
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1-Quem é Bianca Andrade?
Bianca Andrade é uma menina/mulher que não tá
na vida a passeio rs. Gosto de trabalhar duro e
descobrir os caminhos para chegar onde quero.
Nasci numa comunidade do Rio de Janeiro e fui
construindo minha história cercada de pessoas
que eu amo. E eu tenho um propósito: motivar
as pessoas da minha geração que o segredo
da realização está na nossa persistência em
acreditar nos nossos desejos do coração. Todos
nós merecemos e somos capazes, é uma escolha!
2-Você estreou como atriz nos palcos, numa
peça em que contava sua própria história. Agora
se prepara para estrear nas telas do cinema
na adaptação do livro, “Ela disse, ele disse”
da escritora Thalita Rebouças, quais são suas

expectativas para este projeto?
Eu tô quase tendo um treco de ansiedade! Rs não
vejo a hora do público me ver atuando, fazendo
uma personagem que é bem diferente de mim,
mas muito apaixonante ao mesmo tempo. Foi uma
experiência que vou levar pro resto da vida.
3-Este ano, você foi destaque no carnaval como
musa da Grande Rio, como foi a experiência?
Foi sensacional. Já era uma vontade entrar para
o cenário do carnaval e a sensação de estar na
avenida é muito louca. Adrenalina, emoção,
energia, dedicação. Quero logo carnaval de 2020.
4-Recentemente, você lançou uma linha de
maquiagens em parceria com uma famosa
marca de cosméticos, acredito que para você,
uma maquiadora, foi a realização de um sonho.
Pretende expandir esta ideia? Quem sabe um dia
ter sua própria marca de maquiagem?
Sim! Boca Rosa Beauty by Payot é a minha
maior realização profissional, toda a linha é uma
desenvolvida a 4 mãos por nós e acabamos de
nascer, tem muitas novidades por vir. Animada.
5-Projetos Futuros.
Para esse ano teremos muitos lançamentos, em
outros segmentos também. Não posso contar
muito mas aguardem que vai ser BABADO!
Instagram: @biancaandradeoficial
YouTube: Boca Rosa

BOCA ROSA

Blogueira, Youtuber, Influencer e agora atriz,
a carioca Bianca Andrade conquistou seu
espaço pelo mundo da maquiagem e da beleza.
Formada pelo SENAC em maquiagem ela
começou na internet com seu blog e canal no
YouTube Boca Rosa, como ficou conhecida. Bia
cativou o público por seu carisma e improviso,
por provar ser gente como a gente em seus
vídeos e tutoriais de maquiagem, seu canal
foi crescendo e ganhando reconhecimento,
patrocinadores. Hoje Bianca possui sua própria
linha de maquiagem com a Payot, e trabalha
em novos projetos em outras áreas como sua
primeira participação no cinema.
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conselho que virou meu lema: sorria para a vida que
a vida irá sorrir para você!”, relembra. Em dupla com
Murillo Lima, seu sócio, reúne cerca de 2 000 contatos
ativos, entre executivos, playboys, influenciadores
digitais e modelos. Entre eles uma característica em
comum: ser cool. “A maior qualidade de um convidado
é ser descolado. Reunir pessoas com esse perfil é um
dos principais diferenciais da minha atuação”, avalia. A
alta concentração de gente bonita também é uma das
marcas do seu trabalho.
1- Quem é Diego Rodrigues?
Um sagitariano com a sinceridade a ponta da língua. Me
considero ainda o mesmo menino sonhador que chegou
em São Paulo há 16 anos. Tive uma educação maravilhosa
e uma infância incrível. Senso de justiça super apurado e
personalidade forte são traços marcantes em mim. Cada
dia que passa tenho mais a certeza de que minha missão
de deixar o mundo um lugar mais alegre!

DIEGO RODRIGUES

2- Você tem uma carreira de 11 anos. Como você
começou? Qual a maior loucura que ela já te
proporcionou?
Trabalhei anos em agência de modelos, era sempre o
mais novo do time, acabava sendo carregado para as
festas e eventos pelos modelos logo o Beto Pacheco,
que na época trabalhava com a Fernanda Barbosa,
me convidou para integrar o time de rps das saudosas
quartas-feiras do clube Disco. Não diria loucura, mas
vivo o mundo que sempre sonhei e tenho acesso e
respeito de muitos ídolos da minha vida!
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3- Já pensou em trabalhar com outros ramos? Como
encara a fama como digital influencer?
Gosto muito de moda e também da área de criação
de eventos. Minha cabeça ferve quando são esse dois
assuntos, estou ensaiando há algum tempo fazer uma
linha de camisas, espero conseguir tirar esse projeto
logo do papel.
Não me considero um influencer, só me sinto na
responsabilidade de expor sempre meu ponto de vista
em minhas redes sociais. Aliás sou famoso por soltar
algumas verdades que a maioria das pessoas não têm
coragem de falar. Acho que os grandes influencers
deveriam se preocupar mais com essa responsabilidade
e aproveitar o alcance que tem para fazer o bem!
4- Seus looks são incríveis! Da onde vem a inspiração?
Por onde quer que eu passe, tudo é motivo para
inspiração e tudo pode se transformar em um look,
filmes, exposições, revistas de moda antiga!

Presente há onze anos no mercado de eventos mais
disputado do país, o promoter Diego Rodrigues, de 36
anos, viu a demanda pelo seu trabalho triplicar nos
últimos meses. A procura tem explicação. A lista de
contatos capaz de transformar qualquer festa em um
acontecimento único. “Acredito que seja meu propósito
de vida deixar o mundo mais feliz. Desde criança me
coloquei no papel de animador. Em um momento muito
difícil, diante de uma perda familiar, uma tia me deu um

5- Quais seus clubes favoritos?
As quintas da Tetto Lounge e os sábados da Toy Room.
Gosto muito também de festas descoladas tipo a Mareh e
a Gop Tun, sou super eclético e me encaixo em qualquer
lugar... só não me convide para um sertanejo pleeeeease!
6- Projetos futuros.
Cada vez mais unificar minhas aptidões artísticas com
meu network e minha veia comunicativa em prol de um
mundo melhor.
Instagram: @dierodrigues

1- Quem é Mônica Salgado?
Essa metamorfose ambulante...
2- Você deixou o cargo de diretora de redação da
revista Glamour Brasil para se lançar em uma nova
experiência como apresentadora e empreendedora.
Como foi iniciar uma nova carreira após tanto tempo
à frente de uma redação?
Foram muitos anos de redação, 5 anos de Glamour,
depois 5 de Vogue, passando inclusive pela redação da
Cool quando eu tinha 19 anos. Hoje estou com 39, 20
anos de carreira. Na verdade, são aquelas situações,
em que você, decide uma parte e a vida decide outra
por você. O mercado de revistas já estava começando
a entrar numa outra narrativa, construindo um
jornalismo mais romântico e sonhador, em que
fazíamos loucuras, pensávamos loucuras, fomos
pioneiros em muita coisa. Então como o mercado
já estava rumando para um outro jeito de se fazer
jornalismo, já totalmente inserido dentro de um
contexto comercial, eu achei que ali minha missão
já estava cumprida, não faltou absolutamente nada
que eu queira realizar que não tenha realizado, como
diretora da Glamour por 5 anos, era o fim de um ciclo
e eu aos 37 anos tinha muita vontade de fazer outra
coisa, era agora ou nunca.Tinha vontade de fazer TV,
ser apresentadora e tinha vontade também de ser
dona do meu nariz, dona do meu nome, ser a minha
própria marca, ter meu próprio veículo, minha própria
mídia, trabalhar como minha própria SEO.
3- Como você é uma influenciadora digital acredito
que também tenha suas influenciadoras favoritas.
Quem são?
Ah tem muitas pessoas que eu amo seguir e por
diversas razões diferentes, tem umas que eu gosto
de seguir porque eu gosto de entender quais são
os próximos passos que elas estão dando, como
elas estão se reinventando, sou uma espectadora,
torcedora e fã, como por exemplo da Camila Coutinho,
que é uma menina que eu adoro, admiro a força, foi
uma pioneira e uma grande parceira na época da
Glamour, muito batalhadora, gosto de acompanhá-la.
Lá fora, eu gosto de duas pessoas completamente
diferentes que são minhas paixões do momento,
uma é a Eva Chen (@evachen212), uma americana de
origem chinesa, que trabalhou muitos anos na Teen
Vogue e hoje ela é diretora de parcerias de moda do

Instagram, ela me inspira muito. E uma outra pessoa
que estou adorando seguir, é a Brittany Furlan (@
brittanyfurlan), ela é super divertida e ela fazia uns
videozinhos divertidos e carismáticos, eu adoro.
4- Uma dica para quem, assim como você, deseja se
arriscar numa nova experiência profissional?
Uma? Uma dica é difícil. Difícil falar sem cair no clichê.
Primeiro que a vida é uma só, esse é um detalhe que
esquecemos e a gente perde muito tempo insistindo num
cenário, numa via que já não está mais trazendo aquele
brilho nos olhos, e acho que no fundo no fundo, por mais
piegas que pareça, o brilho nos olhos é o que temos que
perseguir na nossa vida, algumas pessoas chamam de
propósito, outras chamam de prazer, outras chamam de
destino, não sei, mas realmente só conseguimos ficar
brilhantes pra vida, quando fazemos algo que amamos,
e isso só conseguimos realmente num trabalho que nos
desafia, nos completa, que nos motiva diariamente.
Instagram: @monicasalgado

MÔNICA SALGADO

A jornalista que impôs ao mercado uma nova maneira
de se fazer revistas femininas no Brasil, carrega
consigo um espírito visionário e empreendedor. Mônica
Salgado, aos 20 anos de carreira, deixou uma trilha
de sucesso e fez seu nome no jornalismo, além de
passar pela redação da revista Vogue, e implementar
a bem-sucedida versão nacional da revista Glamour,
que se tornou a publicação voltada para o público
feminino, mais vendida do país. Mônica também
criou o modelo de monetização com eventos, rodou
várias capitais para lançar as edições mensais da
revista, compartilhou sua rotina na internet e acabou
se transformando numa personalidade admirada por
leitoras e marcas. Aqui, Mônica nos contou mais sobre
sua trajetória.
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EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL
A Oficial Fit - Medical Fit Center - é uma clínica de
emagrecimento e estética, localizada no mesmo
endereço desde 2002. O espaço foi criado como uma
clínica multidisciplinar oferecendo tratamentos
estéticos e principalmente de emagrecimento
saudável com uma filosofia totalmente diferenciada,
extraída de atletas. A clínica mantém uma equipe
constantemente atualizada e motivada, estudando e
tratando cada caso de maneira individual.

Texto: Carolina Torelli
Fotos: Divulgação
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e celulite entre
exemplifica Sônia.

outros

tratamentos

estéticos,

PERFORMANCE

Sônia Sobral, gerente da clínica nos explica um pouco
de como ela funciona, “esse tipo de emagrecimento
permite que a pessoa se alimente com generosidade,
com uma técnica de seleção e uma explicação
detalhada dos grupos alimentares, através de um
profissional habilitado obtendo uma reeducação
alimentar. Diferentemente de outras tantas dietas
que normalmente são restritas, os pacientes passam
através da alimentação a estimular seu metabolismo,
transformando seu físico num organismo mais potente
e eficiente”.

Nutrição e Performance são módulos que caminham
juntos quando um atleta ou amador querem
melhorar sua condição. A partir do momento que o
treinamento esteja intenso, é possível incrementar
e até exceder seus limites. Através da otimização da
nutrição esportiva, aproveitando o espaço de tempo.
Onde o horário em que se alimenta é tão importante
quanto à qualidade. Variando de caso a caso e com
ajustes específicos. A prática de atividade física
aumenta o metabolismo e com isso a demanda por
macro e micronutrientes, após uma avaliação dos
hábitos alimentares dos pacientes, dependendo dos
objetivos dos mesmos e da realização de exames
complementares, pode-se utilizar a suplementação
com vitaminas, microelementos e cofatores, entre
outros.

Nosso método pode utilizar como auxílios para o
emagrecimento aparelhos estéticos, fitoterápicos
e aceleradores de metabolismo, com o cuidado de
avaliar as características de cada indivíduo através de
exames específicos,para cada situação. Com diversas
disciplinas aqui empregadas, temos: Lipoaspiração
sem corte, lipocavitação, radiofrequência, drenagens
linfáticas, shiatsu, massagem modeladora e redutora,
ultra Som, endermologia, dome invel e enzimas
sistêmicas e localizadas para redução de gordura

“Os profissionais da clínica são excepcionais,
equipamentos de primeiro mundo, e destaque na
atuação integrada entre as dietas e os procedimentos”
conta Luís Voight, sua vida mudou completamente
depois que começou seu tratamento. Luís estava
num quadro de obesidade mórbida, cerca de 140
kg e conseguiu chegar aos 87 kg com muita saúde.
Além de recuperar sua autoestima, regularizou seus
exames médicos e melhorou sua qualidade de vida,
mente, corpo e espírito.

MÉTODOS OFERECIDOS
HECCUS
O Heccus é um gerador de ultrassom e corrente
Aussie destinado ao tratamento pré-cirúrgico ou
pós-cirúrgico, drenagem linfática e drenagem de
hematomas, celulites, hidrolipoclasia, fortalecimento

enfaixamento com filme osmótico e cinta redutora
exclusiva.
muscular e ionização. O Heccus possui diversos
protocolos de tratamento, incluindo gordura localizada,
celulites grau I, II e III, hidrolipoclasia, modulação
da dor e tratamento pós-lipoaspiração, drenagem
linfática, drenagem de hematomas, fortalecimento
muscular sedentário e condicionado, ionização,
eletrolipólise e sonoeletroporação.
• Método não invasivo.
• Não causa dependência.
• Não tem efeitos colaterais indesejáveis.
DOME INVEL
Aparelho de alta tecnologia emissor de infravermelho
longo, que produz benefícios em todo o organismo,
sendo o tratamento potencializado com a redução de
gordura no abdômen, pela aplicação do gel redutor,

VIBROCELL
É uma técnica não-invasiva, que atua aumentando
a circulação sanguínea na pele, músculos, tecido
conjuntivo e células epiteliais.
ULTRALIPO
A ultralipo cavitação é uma das formas de lipoaspiração,
mas de uma maneira não invasiva e menos agressiva.
É um tratamento estético que oferece a diminuição
de gordura e da celulite em determinadas áreas do
corpo. Não necessita internamento em clínica, nem
cortes e muito menos anestesias, pois o processo é
completamente indolor.
APLICAÇÃO DE ENZIMAS
A técnica consiste na aplicação de uma mescla
composta por substâncias diferentes aplicadas
abaixo da pele que quebram as cadeias de gordura,
transformando-as em micropartículas que serão
eliminadas facilmente pelas vias naturais.
CARBOXITERAPIA
É o gás carbônico medicinal que atua dilatando os
vasos sanguíneos e estimulando a formação de
novos. Melhora a irrigação do sangue nos tecidos e
oxigenação. Atua também no rompimento de fibrose
no tecido subcutâneo, indicado para estrias e celulites,
ajudando a atenuar e a eliminar a gordura localizada.
É o método mais eficaz na eliminação de celulites, e
também é indicado para olheiras.
Medical Fit Center
R. Indiana, 670 - Cidade Monções, São Paulo - SP,
04562-001 11 99234-0101 - 11 5044-2299
@oficialfit - https://www.medicalfitcenter.com.br/
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Texto: Carolina Torelli
Fotos: Divulgação
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A Ananki é uma marca brasileira de óculos de luxo
lançada para ocupar um espaço praticamente
inexistente no país. Apesar do Brasil possuir
expoentes no design de mobiliário, vestuário, jóias e
arquitetura, até agora não havia uma marca de óculos
que consolidasse luxo à partir do design brasileiro
e do rigoroso apuro técnico, algo impossível de se
encontrar na produção de óculos em série.
Os exemplares dos grandes designers internacionais
de óculos como os do inglês Tom Davies, da francesa
Nathalie Blanc, ou do americano Blake Kuwahara são
comercializados por pouquíssimos estabelecimentos.
No exterior é relativamente comum alguém do jet
set procurar um ateliê na Itália, na França ou nos
Estados Unidos para adquirir seus óculos sob medida,
feitos à mão, confeccionados com metais nobres ou
com materiais raros, por vezes cravejados de pedras
preciosas.

sequer dez profissionais com tal qualificação. Quando
uma cliente se interessa por um óculos Ananki, ela é
atendida por um profissional que faz parte desse time
seleto de estetas que possuem décadas de vivência não
só em estética como também em lentes, armações,
materiais, compostos, ligas, e etc. Não há no mundo
uma só peça da marca que seja igual a outra, pois não
há molde, produção em série, nada disso. Começase partindo do cliente para a peça, como um terno
produzido por um grande alfaiate, ou um vestido de
festa produzido por um grande estilista.
(11) 97589-7089
insta: @ananki_official
www.ananki.com.br

A diferença das marcas de óculos de luxo para as
marcas premium
Há muita confusão no Brasil sobre isso. No luxo há
tradição, história, mas principalmente exclusividade,
através de produtos feitos sob medida para cada
cliente. Em geral um produto premium carrega
qualidade superior quando comparado a um produto
comum, porém é produzido em grande escala e
considerado acessível, fora o fato de não ter o apelo
subjetivo que o luxo desperta em seus consumidores
ao redor do mundo.
Distinção
O visagismo é um ponto de partida, mas a ele são
somados diversos outros elementos que infelizmente
não são encontrados em um curso ou formação
específica que transmita tal conhecimento, pois óculos
são acessórios de moda que também envolvem saúde
ocular. No Brasil estima-se que não devam existir
41 | COOL MAGAZINE

Liz trabalhou com os fotógrafos mais conhecidos
da moda, como JR-Duran e Bob Wolfenson,
apresentou um programa chamado ITV, e teve sua
primeira participação como atriz na Inglaterra onde
protagonizou uma produção Britânica.
Apaixonada por esporte, hoje sua paixão é o Kitesurf
que pratica em inúmeras partes do Brasil e do mundo.
Teve 2 marcas de moda a Bomba e a The Cow além
de um site de pesquisa de fashion na Inglaterra onde
residiu por alguns anos.
De Volta ao Brasil, Lizi e representada pela Ello
Models Management, com projetos voltados à Tv Host
e cinema.

LIZIANE VILLAMIL

1- Quem é Liziane?
Pioneira, autêntica, corajosa carinhosa, leal
,romântica, esportista. Sou uma criadora, gosto de
dirigir e criar, explorar e inovar. Tenho uma visão global,
já vivi em vários países do mundo, uma consciência de
que estamos aqui para evoluir e ajudar uns aos outros,
acredito que estamos todos conectados.
Somos todos um! Adoro adrenalina, o novo, a água,
o mar, viajar, surfar, amar, kitesurf. Adoro receber
flores, demonstrações de amor e carinho. Acredito no
amor! Acredito que a nossa jornada deve ser prazerosa
e feliz.
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2- Qual foi o trabalho que mais te instigou?
Definitivamente o primeiro filme que gravei na
Inglaterra onde ficamos trancados em um hospital
abandonado, filmando. Eu era a única estrangeira,
conheci Emrhys Cooper, Anthony Hickox, atores
e diretores internacionais. Acabei virando a atriz
principal trabalhado na produção, direção e casting
para o diretor do filme em outras produções. Usamos
uma estratégia de marketing estilo Bruxa de Blair
onde dizíamos que tudo que se passou foi verdade,
conseguimos inúmeras médias o que me rendeu
alguns problemas futuros mas mesmo assim foi um
trabalho que rompeu barreiras, abriu minha visão
para este mundo fascinante e pretendo investir nele.
Catwalks também são incríveis, adoro a adrenalina na
hora da entrada.
3- Quais são suas maiores inspirações?
Kiki montparnasse (Alice Prin), Nina Simone, Tina
tunner, Marie currier e Maria Quitéria de Jesus.
Liziane é uma modelo, atriz e empresária Brasileira.
Liziane entrou no mundo da moda no concurso
“Supermodel of Brazil” da Ford, assinando com a Ford
Models.
Depois de adquirir representação, o portfólio de
modelagem Lizi rapidamente começou a se expandir,
e ela apareceu em inúmeros editoriais de moda e
importantes editoriais de campanhas nacionais e
internacionais e capas de revistas.
Liziane começa a correr pelo mundo a partir de Nova
York com o Ford New York, Osaka, Japão com Zen,
Munique e Hamburgo com a Louisa Models, Premier
na Inglaterra.

4- Projetos futuros.
Meu futuro será no cinema e televisão! Adoraria
apresentar um programa relacionado a esporte,
produzir e atuar. Tenho um projeto de um negócio
próprio no ramo da moda.
5- Qual seu destino preferido de viagem?
Adoro a Turquia, e o Oriente Médio, esse lugar me
fascina, acredito que tenho alguma ligação com esta
parte da Terra. Além de é claro o nordeste Brasileiro.
Instagram: @lizianevillamil

ILHA DE BARBADOS

BARBADOS
É a segunda vez que vou a ilha de Barbados e cada vez
que venho me surpreendo mais com a beleza deste lugar.
Barbados foi uma colônia Britânica, tendo o inglês
como língua mãe, o que facilita a comunicação. Além
disso a direção de mão esquerda, os hotéis e os turistas
também são na sua maioria Ingleses e Irlandeses.
Diferente da maioria as ilhas do Caribe, Barbados tem
uma população maior, e com isso inúmeros atrativos
como bares, restaurantes e hotéis luxuosos, shoppings
além é claro das praias maravilhosas, águas azul
turquesa, areia branca e clima tropical.
A ilha abriga um festival de música eletrônica, o
Vujaday music festival e também possui inúmeros
clubes e restantes.
Em meu passeio pela ilha o que mais me atrai é sem
dúvida o vento que permite um velejo agradável de
Kitesurf, normalmente praticado em Long beach,
Barbados tem inúmeras escolas e instrutores. Além
disso Crane Beach tem uma vista deslumbrante, com
banheiros, vestiários e bares. Submarino Atlantis
também é uma boa pedida onde você mergulha cerca
de 45 metros e avista a vida aquática bem de perto.

ilustres como Elton John, rainha Elizabeth, Bill Gates
entre outros. O resort tem um famoso almoço de
domingo que você não pode perder quando hospedado,
além de seu famoso campo de golf de 9 e 18 buracos
projetado pelo famoso designer Tom Fazio, conhecido
por ser o campo de golf mais caro já construído.
O resort Sandy Lane fica localizado em Sandy Lane,
BB24024, Barbados. Além de Sandy Lane a ilha abriga
o elegantíssimo restante The Cliff onde você também
encontra inúmeros personagens ilustres e um menu
sofisticado e uma carta de vinhos magnífica. Já o The
Cliff Beach club tem um ambiente um pouco menos
formal, mais descontraído também beira mar com
uma vista deslumbrante.
Outro ambiente que vale a pena conhecer e dançar é o
Nikki beach Barbados. Com inúmeras festas o lugar é
encantador. Aproveitem.
Life is a gift! Believe! Mais sobre a Lizi em: @lizifvillamil
Sandy Land Resorts
www.sandylane.com
Instagram: @sandylandresort

Um passeio exótico é o Andrômeda Gardens, também
de influência inglesa, Andrômeda é um parque cênico
com árvores tropicais e inúmeras flores na vila de
Bate-Seba. Passeio de catamarã também vale muito a
pena para ver golfinhos, tartarugas e até baleias.
Sempre divertindo as equipes são animadas e
os turistas variados proporcionam um ambiente
descontraído. Brasileiros não precisam de visto,
apenas o passaporte é suficiente. Super recomendo,
um passeio relaxante mas se você procura elegância e
sofisticação Barbados tem de sobra.
Eu costumo me hospedar no famoso Sandy lane resort
que é um resort 5 estrelas que hospeda convidados

Texto: Liziane Villamil
Fotos: Divulgação

43 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

HOTEL RAFFLES
ISTANBUL,
ONDE LUXO E
SOFISTICAÇÃO SE
ENCONTRAM EM
UM ÚNICO LUGAR
Localizado no Zorlu Center, uma espécie de
bazar moderno com todas as lojas de marcas
internacionais, na zona de Beşiktaş. O hotel Raffles
Istanbul esbanja luxo e sofisticação encantando os
hóspedes dia após dia.
A famosa empresa de arquitetura estadunidense Hirsch,
Bedner & Associates, teve a ideia de criar um espaço
nem muito antigo e nem moderno demais; o resultado
final foi fantástico e cheio de personalidade. O lobby é
a parte principal onde os hóspedes se encontram para
tomar um drink ou simplesmente para serem vistos.
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O hotel com seus perfumados arranjos florais e objetos
otomanos em prata, foi inspirado no palácio Dolmabahçe.
Para os amantes de arte, o hotel tem 225 magníficas
peças posicionadas em cada um dos ambientes.
Impressionante são os painéis feitos em “post-it” da
artista plástica Ardan Özmenoglu e a obra ‘Lavinia’ em
bronze do artista plástico Martin Dawe. Totalizando 136
quartos e 45 suítes, o hotel é luxuoso ao extremo e com
um serviço premiado.

‘O Sonho’, derivado de uma combinação de marcos
emblemáticos como a Mesquita Azul e a Hagia Sophia.
As suítes espaçosas com chão em madeira e tapetes
turcos feitos à mão, com um terraço com uma bela vista
para a cidade, oferecem tudo para o hóspede exigente.
Desde uma máquina de café Nespresso até livros de
arquitetura que exibem a estrutura dos edifícios da
região.
Cada quarto dispõe de um Ipad que controla
eletronicamente as cortinas, a televisão e as chamadas
aos diferentes departamentos do hotel. O banheiro
possui duas pias separadas, um chuveiro com água que
cai como se fosse chuva e uma banheira gigante. São
escolhidos produtos exclusivos como Bvlgari, Ortigia e
Lorenzo Villoresi.
Todos os hóspedes do hotel têm direito a um butler
(mordomo), que se preocupa de cada detalhe da
estadia como, passeios, reservas em restaurantes, ou
um simples pedido, como um cabo para computador.
O café da manhã é servido no restaurante Rocca. São
várias seções gastronômicas oferecendo tudo que se
possa imaginar como frutas, sucos orgânicos, queijos
importados, pães, geleias feitas no hotel, pratos quentes,
pratos típicos turcos, comida asiática e comida sem
glúten. O hóspede pode se servir do buffet ou optar pelo
serviço à la carte.

As cores pastéis e os charmosos “objets d’art” fazem
o hóspede se sentir que está em uma casa onde tudo
foi pensado com muito bom gusto. Cada aposento tem
como inspiração “Dream of Istanbul”. O pano de fundo
de cada cama tem um mural personalizado que retrata

Por falar em gastronomia, o hotel possui diversos
restaurantes renomados, como Long Bar, Champagne
Room, The Writer’s Room e o luxuoso Isokyo. O
restaurante Isokyo traz em seu cardápio sabores do
Vietnã, Coréia, China, Japão e outros países do Extremo
Oriente, sendo pilotado pelo chefe Clinton Cooper. Os
diferentes tipos de sushi como o bacalhau preto do
Atlântico marinado no molho misô são de levar qualquer
um ao delírio.
Para relaxar, o Spa é uma opção obrigatória. Já quando
se chega é recomendável fazer uma massagem ‘anti
jet-lag’ para combater o fuso horário. Durante a
estadia, após um dia intenso de passeios pela cidade, a
massagem shiatsu é uma excelente escolha, pois vem
acompanhada de reflexologia.
Todos os hóspedes têm acesso ao espaço wellness que
tem sauna seca e a vapor, duas piscinas, uma jacuzzi
e um terraço com vista de cartão postal para a cidade.
O hotel esbanja arte por todos os cantos, ela também
pode ser encontrada no Spa. Basta reparar o teto com os
lustres feitos em vidro ondulado que nos fazem lembrar
o movimento das águas do estreito Bósforo. O hotel tem
BMWs para quem quiser traslado para o aeroporto ou
ainda para passeios privados com guias poliglotas.
Por fim, se estiver planejando uma viagem à Turquia, o
hotel Raffles Istanbul é uma escolha excelente onde luxo
e sofisticação farão parte da estadia.
Para maiores informações:
www.raffles.com/istanbul
@ rafflesistanbul

Texto: Mauricio de Souza
Fotos: Mauricio de Souza
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WELLNESS E
QUALIDADE DE
VIDA, MIAMI
FACILITA
Felizmente, cada vez mais as pessoas estão se dando
conta da necessidade e importância de procurar
equilíbrio e dar ênfase à qualidade de vida e boa saúde.
Miami Beach, em suas muitas facetas, proporciona
todos os elementos para um estilo de vida saudável.
Seja miniférias para recarregar as energias ou para
quem fica por mais tempo, esse lugar tem o poder de
fazer renovar, reinventar e projetar objetivos.
A começar pelo clima de sol e verão constante, mar
azul tropical, paisagens perfeitas de ilhas, palmeiras
e canais com casas esculturais, jardins que se juntam
ao céu. Miami Beach é um cenário que inspira a
ser saudável e a fazer parte deste estilo de vida.
Para os visitantes, as opções de hotéis com spas
especializados variam desde o mais high-end como
o Faena e Setai até o mais trendy hippie-chic como
o reconhecido Standard com tratamentos turcos no
spa e a piscina, mais frequentada e com vista a baía e
prováveis golfinhos.

Texto: Syama Reyes
Fotos: Guiri Reyes
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Seguindo a linha fitness, em Wellness vale passear
pela zona de Sunset Harbour, que cresceu muito nos
últimos anos e conta com Studio de yoga, academias
e várias opções de restaurantes orgânicos e veganos.
O imperdível Soul Tavern é um deles, para um
delicioso jantar vegano - não deixe de girar as “Rodas
das Orações” trazidas do Tibet para mandar boas
vibrações - e o Dirt, onde são servidos os melhores
smoothies e lanches. Além deles, há o tradicional Full
Bloom o novo Planta e o PlantHous no 1Hotel, “plant
based” não ficam fora do nosso cardápio saudável de
Miami Beach.

Hotel Fontainebleau em Miami Beach, garantia de diversao e ferias ao grande estilo de Miami da epoca dourada

Uma corridinha no board-walk, caminhada na praia,
jogo de tênis, andar de bicicleta no South Pointe
com vista aos cruzeiros passando, relaxar a mente e
corpo em uma aula de yoga, transpirar em um treino
funcional no Sweat 440 ou se deixar mimar em uma

massagem relaxante no spa do Standard Hotel, é só
desejar um pouquinho e nos deixar levar que Miami
Beach incita e envolve em uma rotina de vida saudável
que vicia e faz com que entendamos o glam de viver e
estar bem consigo mesmo.

Parte recovery center, parte parque de hidroterapia, parte ashram
new age, o The Standard Spa reimagina a moderna experiência de spa
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DESCOBRINDO OS
ENCANTOS DOS
ARREDORES DE
PARIS
Excepcional paisagem cultural, de grande beleza,
composta de cidades, vilas históricas e grandes
monumentos arquitetônicos.
Vale do Loire – O jardim da França
Esta região no sudoeste de Paris toma seu nome do
mais longo rio da França, o Loire. Durante o período do
Renascimento, o Vale do Loire foi o lugar favorito dos reis
da França e sua corte, que deixaram numerosos castelos
de uma admirável elegância arquitetônica. Arte e história
se misturam com a doçura de vida neste lugar chamado
de o Jardim da França.
O castelo de Amboise é o resultado de sucessivas
construções militares desde o século XI, por conta de
sua elevação e localização estratégica na região do
Loire. Foi Carlos VIII quem transformou o local em um
incontestável castelo real, já sob influência de diversos
artistas italianos. Carlos VIII ali morreu batendo a cabeça
na parede durante um jogo de palma (“jeu de paume”).
Após a regência do seu primo Luís XII, Francisco 1°,
que passou sua infância em Amboise, subiu ao poder.
Mais tarde ele traz Leonardo da Vinci para introduzir o
renascimento das artes francesas. O mestre italiano vive
seus últimos dias no Clos Lucé, pequeno castelo vizinho
ao castelo real, hoje um museu dedicado à restituição da
vida de Da Vinci.
Dizem que o desenho do castelo de Chambord, edificado
pelo Rei Francisco 1° no século XVI, foi fortemente
influenciado pela chegada de Leonardo Da Vinci. Após o
término da construção (séc. XVI) os reis não chegaram
a usar o castelo por muito tempo, sendo então utilizado
por outros nobres e militares.
O castelo de Chenonceau (séc. XVI), também conhecido
como Castelo das Sete Damas, foi ocupado pelas rainhas
e amantes dos reis na época do Renascimento, entre
elas, Catarina de Médicis, Diana de Poitiers (amante de
Henrique II) e a viúva de Henrique III, levando-o a ser
denominado como tal. A ala construída sobre o rio Cher
(afluente do Loire) possui um incontestável peso histórico
e oferece uma magnífica composição de arquitetura e
água.

Texto: Tamara Almeida
Fotos: Divulgação
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Propriedade da coroa e, posteriormente, residência
real, o Castelo de Chenonceau, um dos mais famosos
castelos do Loire, é o testemunho de uma arte de viver
requintada, pela sua concepção original, riqueza das
suas coleções, mobiliário e decoração, bem como pelo
seu destino, uma vez que foi amado, administrado e
protegido por mulheres fora do comum, que marcaram
a história.

Giverny – Casa e jardins de Monet
Mergulho no universo do pintor Claude Monet. O grande
mestre do Impressionismo morou e pintou nessa
casa entre 1883 até sua morte, em 1936. No início a
propriedade era alugada, mas em 1890 foi comprada
pelo pintor. Ao longo desse tempo, Monet cultivou os
jardins que apareceriam de maneira recorrente em sua
obra.
A casa e os jardins estão abertos diariamente entre o
início de abril e o fim de outubro; do início de novembro
ao fim de março, estão fechados. A visita é mais bonita
em maio, no auge da primavera, mas o passeio vale a
pena durante toda a temporada de funcionamento.
Versalhes – Nos passos do Rei Sol
Castelo e os jardins de Versailles, a grande obra de Louis
XIV “Le Roi Soleil”. O Palácio de Versalhes (Château de
Versailles), é um castelo real localizado na cidade de
Versalhes. Ele deve sua reputação mundial ao conjunto
excepcional composto pelo castelo, seus jardins e os
trianons. Recebe em média oito milhões de turistas por
ano.
Há 30 anos classificado como Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO, o Castelo de Versalhes
constitui umas das mais belas realizações da arte
francesa do século XVII. Com o trabalho do arquiteto
Le Vau (1612-1670) e depois Mansart (1646-1708), do
pintor Le Brun (1619-1690) e do paisagista Le Notre
(1613-1700), o antigo pavilhão de caça do Rei Luís XIII
foi transformado e ampliado, sob a direção de seu filho
Luís XIV, o Rei-Sol, que instalou a sua corte e o governo
da França em 1682 até a Revolução Francesa. Os reis
se sucederam em Versailles, cada um embelezando o
castelo.
Entrar em Versalhes é como participar de um sonho. A
visita permite acesso aos grandes apartamentos do Rei
e da Rainha, a majestosa Galeria dos Espelhos e o quarto
do Rei. O Castelo de Versalhes é o símbolo da opulência
do reinado francês e do poder absoluto do Rei Sol, até
Maria Antonieta e a Revolução Francesa em 1789.
Serviço:
Intagram: @dicas_de_paris
www.dicasdeparis.com.br
contato@dicasdeparis.com.br
+33620885022
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BORANA BACKSTAGE

AMIR SLAMA
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O QUE VEM
POR AÍ!

Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação
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Peças com decotes, cores neon e candy, babados,
paêtes, franjas e tecidos mais soltos, com fibras naturais
foram apenas algumas das ideias que marcaram
presença nas passarelas. Estes pontos em comum
mostraram que a moda do próximo verão promete
ser colorida, artesanal e ainda muito influenciada
pela moda retrô dos anos 80. Em seu desfile, Lenny
Niemeyer apresentou uma gama de tecidos. Assim
como muitas marcas, a ideia de apostar em tecidos
naturais e, também fluidos, trouxeram elementos
rústicos e, ao mesmo tempo, deram movimento às
peças. Esse conceito está sendo aplicado há algumas
edições, pensando principalmente na funcionalidade
das roupas. Afinal, sustentablidade é um dos pilares
da moda e do mundo atualmente.

FABIANA MILAZZO

TEXTO TEXTO

LENNY
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REINALDO LOURENCO

NERIAGE
HAIGH
52 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

LILLY SARTI

PATRICIA VIEIRA

PATBO
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RATIER
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TRIYA
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Texto: Tamara Almeida
Fotos: Divulgação
Locação: Tulum Bar e Club
Instagram: @tulumbar
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AS MÚLTIPLAS
FACES DE FLAVIA
PAVANELLI
Atriz, escritora e Youtuber faz sucesso na TV, nos
palcos e na Internet
Talento é o que não falta para Flavia Pavanelli, no ar
atualmente na novela “Aventuras de Poliana”, no SBT,
é considerada um dos nomes do momento. Natural de
São Paulo, ela acumula no currículo trabalhos diversos.
Iniciou sua trajetória digitalmente há mais de quatro
anos com seu canal no YouTube e perfil no Instagram,
que hoje somam mais de 13 milhões de seguidores,
Flavia também se destaca como uma das maiores
influenciadoras digitais do país. Seu canal, por mês,
contabiliza milhões de visualizações.
Sobre sua presença na literatura, Flavia publicou em 2016,
sua primeira obra. O livro, intitulado “SOS amor: para
apaixonadas (ou desesperadas)”, que narra experiências
amorosas da própria atriz. Como influenciadora digital,
Flavia se tornou aposta do mercado publicitário, firmando
parcerias com várias marcas de sucesso.
Apaixonada por viagens, Flavia já conheceu diversos
destinos nacionais e internacionais, os últimos nessa
lista foram: São Miguel do Gostoso no Rio Grande do
Norte; Tulum no México; Miami, Orlando e Los Angeles
nos EUA; Santiago e Valle Nevado no Chile; Amsterdã na
Holanda, e ela garante que é só o começo!
A convite da Cool Magazine ela estrela a capa e editorial
dessa edição e nos concedeu essa entrevista exclusiva:
Na sua opinião, qual é o maior desafio em ser
influenciadora digital?
O maior desafio em ser uma influenciadora digital é
ter cuidado com o conteúdo que estamos publicando,
da forma que estamos falando. Servimos de inspiração
para milhares de pessoas, então não dá para publicar
qualquer coisa nas redes sociais, pois isso refletirá em
quem nos acompanha. Acho que esse cuidado é o maior
desafio.

COOL
VIBES
Fotos Lufre
Styling e Direção Criativa
Alexandre Dornellas

Qual o segredo para administrar a sua vida profissional
e pessoal?
Conto com o apoio do meu pai e de uma equipe, mas
sempre que consigo paro e acompanho tudo para
conseguir conciliar minhas agendas. Tudo também
passa por mim, tudo tem a minha aprovação antes.
Como atriz de onde vem a inspiração para as suas
personagens?
Me inspiro em pessoas próximas e em situações que
eu mesma passei e que se assemelhem aos momentos
vividos pelas minhas personagens. O elenco da novela se
tornou uma grande família, eles também me inspiram e
me dão muitas dicas para que eu possa compor a Brenda
e a Olívia também.
Quais são os seus projetos futuros?
Não sou o tipo de pessoa que faz vários planos futuros,
gosto de ir vivendo conforme o momento. Mas espero
continuar trabalhando muito com as coisas que eu
gosto e que me fazem feliz. Estou em uma fase muito
boa profissionalmente e quero me concretizar cada
vez mais nisso.
Qual sonho que você ainda pretende realizar?
Tenho muitos sonhos que ainda pretendo realizar. No
momento é crescer dentro da carreira de atriz, que estou
amando. Quero conquistar cada vez mais meu espaço,
profissionalmente falando, e evoluir cada vez mais.
O que é ser cool para você?
Ser cool para mim é ter mais empatia pelo próximo, é
ter consciência sobre nossas ações, é procurar dar
sempre o nosso melhor em busca de melhorias para o
mundo. Estamos vivendo em uma sociedade em que as
pessoas estão cada vez mais voltadas para elas mesmas,
acho que precisamos pensar mais no coletivo, ter essa
preocupação com o bem-estar geral.
Mídias Sociais:
Instagram - @flaviapavanelli
YouTube - /blogdaflavinha
Contato: contato@flaviapavanelli.com.br

Pashmina e blusa, ambas
Versace no Trash Chic
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Blusa Msgm na Conceito.ê
com anel Christian Dior
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Chapéu A. Niemeyer com
lenço Christian Dior, blusa
Versace na Bem Phyna e hotpant Amir Slama
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Brinco joalheira Casa Castro,
pulseira Dolce & Gabbana no
Peguei Bode, cinto e camisa
Christian Dior sobre body
com hotpant, ambos Amir
Slama
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Óculos Ananki com lenço
usado como blusa Emilio
Pucci

62 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

Beleza André Veloso | Capa
Mgt com produtos Dior
makeup
Assistente de Produção
Thales Góes
Unhas Eliane Olyveira com
esmalte Dior

Blusa André Lima na Bem
Phyna
Cadeira Giuseppe pelo
design Maximiliano Crovato
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Top - @ariesforlove
Saia, hotpants e calcinha
arrastão - @hushbrasil
Blaser - @lacoste
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REMEMBER
TO BE KIND

Casaco: C.A.C.E.T.E.
Vestido: Adriana Restum
Tênis: Balenciaga
Cinto: Lojas Courama
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Look: Enna
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Look total: Renner
Photo: Marcos Duarte
Edição de moda: Rafael
Menezes
Beauty: André Matos
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Saia: Ariesforlove
Tenis: Converse
Meia: Wolford Tricot
Camisa: Enna
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MAN SPORTS
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Fotógrafo: Johnny Moraes
Stylist: Marcos Lacerda
Produção Executiva: Fabys
Moutran
Modelos: Josias Cavalcanti
Murilo Castro
Alexandre Tozzo
Vítor Hugo
Agencia: Elle MGT
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CAT DEALERS
Jaqueta Camuflada: US
Army
Malha Mostarda: Arrow
Corrente em Aço: Jóias
em Aço
Calça preta: Yacht Master
Tênis Branco: CNS
Jaqueta preta em couro:
Yacht Master
Camiseta : Arrow
Calça cinza: Yacht Master
Tênis branco com detalhe
preto : Nike
Corrente de Aço: Joias
em Aço

Jaqueta preta em couro:
Yacht Master
Camiseta cinza: Arrow
Corrente em Aço: Jóias
em aço
Calça Preta: Yacht Master
Tênis preto e branco:
Vans
Óculos: Ananki
Jaqueta bege em couro:
Yacht Master
Camiseta preta: Arrow
Corrente de Aço: Joias
em Aço
Calça couro preta: Ratier
Tênis branco: CNS
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O DUO MAIS QUE
PERFEITO
Os irmãos, DJs e produtores Lugui (22) e Pedrão
(28), formam o Cat Dealers. Que representam
hoje um dos maiores nomes do cenário eletrônico
nacional. O duo foi eleito em 2018 número 48 no Top
100 dos maiores DJs do mundo pela revista britânica
DJ Mag. Possuem o segundo maior canal de música
eletrônica brasileira no Youtube, com mais de 643
mil inscritos e mais de 214 milhões de visualizações.
Internacionalmente, os irmãos já tocaram nos cinco
continentes, incluindo shows nos Estados Unidos,
na Ásia, México, África do Sul, Austrália, Irlanda
e Espanha, onde abriram para o David Guetta no
Medusa Festival. Seu primeiro grande sucesso “Your
Body”, lançado em março de 2016, conta com mais
de 95 milhões de visualizações no YouTube.
Em 2018, o Cat Dealers encerrou o ano marcando
presença no Forbes Under 30, que destaca jovens
brasileiros promissores de diversas áreas, dentre
elas a música. O último remix oficial lançado, “This
Is How We Party”, do DJ e produtor holandês R3HAB
em parceria com a dupla Icona Pop, chegou batendo
recorde, somando 1,2 milhões de plays em menos
de um mês.

No Brasil, o Cat Dealers é atração de grandes festivais
como o Lollapalooza, Rock In Rio, Ultra Brasil, Festival
de Barretos e de festas eletrônicas como Kaballah,
Só Track Boa e Rio Music Carnival. Em 2018, o Cat
Dealers foi convidado especial na turnê da Shakira
no Brasil, abrindo seus shows em São Paulo e Porto
Alegre, e encerrou o ano como uma das principais
atrações do Réveillon de Copacabana tocando para
mais de 1 milhão de pessoas, sua maior audiência até
então. Já no começo de 2019, marcaram presença na
TV Globo, tocando ao vivo em uma das festas na casa
do Big Brother Brasil.
Os jovens e talentosos DJs que estrelam uma das
capas dessa edição da Cool Magazine, durante um
ensaio na Housi em São Paulo, deram essa entrevista
exclusiva para revista contando um pouco mais sobre
a carreira.
Quais são as influências musicais dos Cat Dealers?
Lugui: São muitas! O Skrillex, por exemplo, é um cara
que nos inspira há bastante tempo, com certeza uma
das maiores influências para a criação do nosso projeto
como DJs. Acompanhamos seu trabalho há anos e
amamos suas produções. Dentre os brasileiros, o
Felguk foi um grande ídolo nosso, sempre admiramos
seu trabalho e hoje se tornaram grandes amigos, com
quem já lançamos algumas músicas juntos inclusive.
Mas temos várias outras influências, admiramos
muitos artistas e buscamos sempre acompanhar e
aprender com eles.
Como funciona o processo de produção musical?
Lugui: Depende, não tem uma fórmula certa. Às vezes
a gente senta sem nenhuma ideia e tenta criar uma
harmonia e às vezes a gente já tem uma base criada.
Também acontece de alguém mandar um vocal para a
gente com um violão atrás, uma guitarra ou piano, ou
só vocal mesmo, e a gente trabalha em cima disso, ou
acontece de a gente já chegar e tentar criar um drop
e a partir disso procuramos um vocal. Não tem uma
regra. O processo funciona de acordo com o momento.
Qual é a música de trabalho do momento?
Pedrão: A nossa música de trabalho atual é a Gone
Too Long, que fizemos junto com os nossos amigos,
Bruno Martini e o Joy Corporation. Gravamos um clipe
para ela dirigido pelo Philipe Noguchi e sem dúvida
tem sido uma das músicas que a galera mais tem
pedido e cantado nos shows! Nós estamos sempre
lançando coisas novas. Nosso último lançamento
foi uma faixa mais voltada para a pista chamada So
Sexy, com o Artelax, que é um projeto do México. E em
junho vamos lançar o nosso próximo single chamado
Colours & Lights, com o Goldfish, que é uma dupla de
produtores da África do Sul. É um dos lançamentos
que estamos mais animados para esse ano e já está
tendo uma resposta muito boa das pessoas na pista.
Quais são os projetos futuros?
Pedrão: Atualmente estamos muito focados em criar
um show cada vez melhor. Nós estamos rodando o
Brasil já há alguns anos e o objetivo é sempre trazer
mais ideias novas para tornar a experiência ainda

melhor para todo mundo que vai assistir! Vamos ter
muitas novidades em relação a isso este ano com
certeza. Nós também recentemente começamos a ser
representados por uma agência de bookings europeia
(Paramount Artists) e isso tem sido incrível, porque
estamos com várias datas na Europa e em vários
lugares ao redor do mundo até o final do ano. Nós
já tocamos em todos os cinco continentes e estamos
cada vez mais empolgados para tocar em mais e
mais lugares. É um privilégio poder levar a nossa
música para outros lugares e é muito emocionante
ver a reação da galera. Estamos muito felizes com
tudo o que está acontecendo. Temos ainda alguns
lançamentos até o final do ano, collabs com pessoas
que curtimos muito o trabalho, Rock In Rio e várias
coisas que não podemos contar ainda, mas que logo
todo mundo vai ficar sabendo!
Quais os desafios do trabalho como DJ na opinião de
vocês?
Lugui: Hoje em dia você não pode só ser DJ, tem que
estar ligado em tudo. Além de ser produtor, você
também tem que ser empresário, tem que prestar
atenção no que está acontecendo ao seu redor. Ficar
de olho em para quais direções o projeto está andando
em termos de direção musical e de como se portar
como uma empresa. O artista tem que estar ciente
e atuar em tudo. Então os desafios são sempre
conseguir se atualizar e saber o que está rolando no
mercado, se mantendo fiel ao seu projeto.
Facebook, Instagram, Soundcloud, Youtube, Spotify,
Apple Music e Deezer: @catdealers
Pedrão usa
Camisa Preta com manga
de couro: Ratier
Corrente em Aço: Joias
em Aço
Calça Preta: Yacht Master
Tênis Preto e Branco:
Vans
Lugui usa
Jaqueta preta de couro:
Yacht Master
Camiseta cinza: Arrow
Calça preta em couro:
Ratier
Tênis branco com detalhe
preto: Nike
Corrente em Aço: Joias
em Aço

Texto: Tamara Almeida
Fotos: Marcos Duarte
Stylist: Rafael Menezes
Beauty: Paulo Renso
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Jaqueta Camuflada : us army
Malha mostarda: Arrow
Calça Preta: Yacht Master
Tênis Branco : CNS
Jaqueta Preta: Yacht Master
Camiseta Cinza: Arrow
Calça Cinza: Yacht master
Tênis : Nike
Colar: Joias em Aço

Photo: Marcos Duarte
Edição de moda: Rafael
Menezes (BiolliAssessoria)
Beauty: Paulo Renso
Produção de moda: Melly
Ramalho
Assist styling: Thayla Motta
Locação: Housi Vitacom
Instagram: @housioficial
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CRIANDO
EXPERIÊNCIA
E GERANDO
IDENTIDADE
Conheça a MAK, uma das agências de brand
experience mais inovadoras do Brasil
Desenvolver ações e campanhas que façam parte do
cotidiano das pessoas, criando experiências que não gere
somente engajamento digital são os pilares que norteiam
uma das principais agências de brand experience do
país: a MAK, que tem à frente os sócios e irmãos Ricardo
e Roberto Leão. Segundo os executivos, o propósito da
empresa é promover momentos inesquecíveis através de
ações, eventos e digital, com experiências que conectam
marcas e consumidores para grandes players nacionais
e internacionais.

“O nosso foco é fazer propaganda que faça parte do
dia a dia das pessoas. Que não gere apenas curtidas
e compartilhamentos, mas também uma conversa.
É por isso que somos apaixonados pela publicidade.
Porque geramos conversas e novas ideias no
mundo.” Roberto Leão

No portfólio da agência, estão histórias e parcerias com
diversas marcas que estão ajudando a levar essa história
para o mercado. Na lista de clientes atendidos estão
Ambev, L’Oréal, Samsung, Pernod Ricard, Grand Cru, e
muitas outras, que recebem atendimento de excelência,
com ações e estratégias tailor made.
Criada em 2009, a MAK é uma agência Below the Line
(BTL), que apresenta soluções de brand experiences
ao mercado focado em On trade. Nos últimos meses,
grandes ativações de produtos e serviços foram criadas
pela equipe, que se tornaram cases de sucesso.
Entre eles, estão a Casa Selvagem, primeira flagship
da bebida Catuaba Selvagem, que funcionou em
São Paulo com diversas atrações durante o verão,
reforçando o share of mind da marca e proporcionando
uma experiência única pra quem passou por lá. Além
desse, também tem na lista eventos marcantes, como
o lançamento de vinhos da Grand Cru, que reuniu um
público seleto, entre outros.
Ricardo Leão conta que vislumbrou no mercado de
grandes marcas a necessidade de se criar ativações de
produtos e serviços, de forma diferenciada. “Sempre
me relacionei muito com grande executivos e ouvia o
que faltava para as empresas deles. Foi quando criei a
MAK e desenvolvi propostas de ações de forma pessoal

e próxima. Os clientes gostam de ser atendidos por
aqueles que estão à frente de sua gestão”, explica.
O empresário conta que a MAK tem plataformas
proprietárias. Entre elas o Réveillon Celebre no Tivoli, o
beach club Parador Maresias e o Fire Up Lounge Bar em
Gramado e Campos do Jordão, bem como um calendário
com atividades especiais, que incluem Festival de
Cinema de Gramado, Feijoada Stella Artois, Sutton, São
Paulo, e Copa América no hotel Tivoli.
“Além da nossa excelente qualidade de entrega e
atendimento possuímos essas plataformas de eventos
proprietários, onde o público é extremamente qualificado
e formador de opinião. Nossos atuais clientes usufruem
muito disso para realização de lançamentos de produtos
e captação de mailing premium”, fala o diretor comercial
da agência, Ti Bernardes.
Com sede em São Paulo, parceria estratégica no Sul do
país com o grupo Austral, e filial em Miami, a empresa
tem como foco para 2019 aumentar a base de clientes,
mas sempre pensando em como podem melhorar a
qualidade das entregas aos parceiros atuais.
Para mais informações: www.mak.pro.br ou (11) 2769 1112.
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tem sido fantástica e só tenho a agradecer. Com certeza
ganhar o prêmio de melhor DJ pela Cool Magazine foi um
dos grandes momentos. Outro momento memorável foi
tocar em uma festa na pista do aeroporto de Tempelhof,
o aeroporto em Berlim usado pelos alemães na segunda
guerra, foi uma daquelas que impressionaram. Os
Houseships, tocando lado a lado com Solomun, Hernan
Cattaneo, Satoshi Tomie, Roger Sanchez e Erick Morillo em
um navio para menos de mil felizardos, só quem viveu para
entender. E claro, a estréia no Warung foi algo mágico, foi a
primeira vez que tive contato com um público tão educado
musicalmente e que vibra a cada música.

PAULO BOGHOSIAN

3- Sua identidade sonora reconhecida e inconfundível
assim como sua personalidade artística singular, foram
fatores que contribuíram para conquistar o título de
Melhor DJ do Brasil por três vezes no Cool Awards,
premiação anual da revista Cool Magazine?
Acredito que sim. Isso é uma tecla que venho batendo
desde o início. Um DJ sem identidade não é um artista, é
um animador de festas. Se você simplesmente tocar todos
hits em uma ordem qualquer, só para “bombar a pista”,
você está fazendo algo que qualquer um pode fazer, que
uma rádio pode fazer. Por isso sempre me preocupei em
seguir uma linha de som de qualidade. As pessoas quando
vão em uma apresentação minha, já sabem o que esperar
e confiam na minha escolha musical e isso é fundamental.
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Texto: Isabela Moraes
Foto: Divulgação

Paulo Boghosian, ala a língua da música. Sua percepção
sonora é límpida, tornando o som quase tangível em
cada uma de suas apresentações. A pista, por sua vez,
responde invariavelmente à altura.Essa sensibilidade é a
maior constante de Boghosian. Ele mantém sua carreira
inabalável há 17 anos. Sua linguagem, forte, sofisticada e
ao mesmo tempo sensível, é admirada por todas as tribos.
Seja em suas residências no club Warung e na festa Colours,
em suas produções solo lançadas por selos como DFTD
(Defected), AIA-D e SUDD ou em remixes para artistas
como Marco Resmann, Boghosian mantém-se fiel ao seu
senso apurado, propagando ininterruptamente aquilo que
faz de melhor: a música pela própria música.
1- Quem é Paulo Boghosian?
É o que você escuta nos sets. Alguém que ama o que faz,
que encontrou significado pra vida na música. Um eterno
pesquisador em busca de mais conhecimento em várias
áreas da vida, sempre aprendendo. Observador atento, usa
a sensibilidade e a leitura de pessoas e situações para se
conectar.
2- Esse ano você completa 20 anos de carreira, como é
ter uma carreira longa assim, quais foram os melhores
momentos dela?
É assustador pensar que já estou há 20 anos tocando,
mais até se considerar a época que tocava em festinhas de
amigos. Comecei muito cedo, ainda no colégio. A carreira

4- Projetos futuros.
A partir de março serei representado por uma das maiores
agências internacionais de música eletrônica, mas ainda
não posso revelar os detalhes pois não foi anunciado
publicamente ainda. Além disso estou montando uma
tour comemorativa dos 20 anos de carreira, com 20 datas
especiais em locais que foram importantes na minha
história na música. Essa tour vai envolver também todo
um material de mídia contando a história da nossa cena,
incluindo clubes e festas icônicas, música, comportamento,
tendências, e terá a fotografia do talentosíssimo Fabio
Mergulhão.
5 - Quais os melhores clubes que você já tocou?
Melhor ou pior, não sei, prefiro falar dos que me identifico, e
ao longo desses 20 anos foram alguns. O Warung é o clube
onde eu passei mais da metade da carreira como residente
e eu considero minha casa. Também passei momentos
incríveis no início em clubes como a Anzu e depois Disco,
que foram minhas primeiras residências, passando
também pela primeira década do Sirena e a Pacha. Fora
do Brasil, tocar no Circoloco e Space-Ibiza, e na The End
em Londres, foram certamente especiais, pois são clubes
emblemáticos na cena mundial.
6 - Quais foram e quais são suas maiores influências
musicais?
Depeche Mode, Radiohead, Pat Metheny, The XX, Bonobo,
Air, Smashing Pumpkins, The Cure, Pearl Jam, Marvin
Gaye, Everything But the Girl, Deep Dish, Danny Tenaglia,
Danny Howells, Sasha, Henrik Schwarz, Trentemoller,
Laurent Garnier, Armand Van Helden, Todd Terry, Masters
At Work, Jose Padilla, LTJ Bukem, Ale Reis, Mau Mau e
Buga, que me apadrinhou no início da carreira.
Instagram: @boghosian

FESTIVAL

WARUNG DAY
FESTIVAL 2019
REUNIU O MELHOR
DA MÚSICA
ELETRÔNICA
MUNDIAL EM
CURITIBA
Evento realizado na Pedreira Paulo Leminski bate
recorde de público com um cronograma com mais de
20 atrações.
Artistas renomados da música eletrônica se
apresentando em um cenário natural fascinante, isto que
torna o Warung Beach Club um local único. A fusão entre
a natureza e uma boa música é uma das características
responsáveis pelo sucesso do “Templo”, e foi em torno
dela que o clube elaborou seu festival, o Warung Day
Festival, que ocorre anualmente em Curitiba (PR).
Alcançar à 6ª edição de um evento de música eletrônica
para um evento como Warung Day Festival, simboliza
a efetivação de uma carreira consolidada de mais de
20 anos. O evento foi realizado no último sábado (13),
na Pedreira Paulo Leminski em Curitiba, sintetizando
em torno de 13 horas de música ao vivo, com apenas
sucessos nas pistas mundiais, o melhor do underground.
Reunindo mais de 13 mil pessoas, sendo 4 mil
estrangeiros no evento, acompanhando três palcos
simultâneos com a temática do “Melhor Dia do Ano”.
Os ‘gringos’ vieram de diversas partes do mundo para
prestigiar o evento. A maior parte das 4 mil pessoas de
fora vieram da Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai,
Miami e alguns outros países da Europa.

A magnitude do evento chamou atenção daqueles que
chegavam, logo nas primeiras horas do festival. Pelos
três palcos passaram alguns dos principais nomes
como, DJ Koze, Pig & Dan, Rødhåd, Lee Foss & Anabel
Englund, Oliver Koletzki, ANNA, Gabe, Gui Boratto,
Albuquerque, Eli Iwasa, Conti & Leozinho, Gui Scott &
Caio T, Phil Mill & Barbara Boeing, entre outros.
Instagram: @warungbeachclub
www.warungclub.com

Texto: Barbara Massari
Foto: Divulgação
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Christian Liu é um Dj jovem que conquistou seu público
internacionalmente muito rápido. Com passagens
pelo Tomorrrowland, Lollapalooza e outros festivais
internacionais, começou sua carreira como uma
“brincadeira” se tornou uma carreira. Liu identifica a
música como uma linguagem universal, onde todos
têm a chance de se comunicar.
1-Quem é Liu?
Meu nome é Christian Liu, tenho 22 anos, sou
descendente de chinês com italiano e tenho 3 gatos
bem gordinhos (risos). Tive meu contato com música
aos 9 anos, tocando violão, e de lá pra cá entrei na
música eletrônica, que virou minha paixão. Passei
minha adolescência aprimorando minhas técnicas de
produção musical, levava como um hobbie que tomava
todo meu tempo. Com 18, entrei na faculdade de
engenharia, mas percebi que minha razão estava na
música mesmo, e depois de uma prova aterrorizante
de cálculo fiz a minha primeira música que deu certo e
me trouxe a chance de tocar na Tomorrowland Brasil.
Depois deste acontecimento, larguei o curso pra me
dedicar 100% na minha carreira. Tive a chance de tocar
em diversos festivais dentro e fora do país, e o mais
incrível é perceber que a música é uma linguagem
universal.

CHRISTIAN LIU

2-Quais são as suas maiores influências musicais?
Quando criança, comecei escutando Rock e MPB. Eu
estudava violão na época e aprendi muito com Paulinho
Nogueira, Villa Lobos. Fui crescendo e diversificando
meus gostos, e entrei na música eletrônica
ouvindo Benny Benassi, Skrillex e Deadmau5. Sou
extremamente eclético, e minhas influências vêm de
todos os gêneros!
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3-Pra você, como é ser considerado um prodígio
nacional pelos mais importantes DJ’s da atualidade?
É uma grande honra saber que o que começou como
uma brincadeira tomou uma proporção tão incrível.
Sempre foi um sonho ter a chance de trazer momentos
eternos e emoções para as pessoas através da música.
4-O que podemos esperar da sua participação no
Lollapalooza 2019?
Estamos preparando uma apresentação única e
especial! O Lolla foi o primeiro festival que presenciei,
e com certeza mudou minha vida. Teremos muita
música nova, momentos especiais sincronizados com
meus hits. Espero vocês lá!
5-Conte pra nós sobre seus próximos lançamentos,
projetos, etc?
Estamos com muita música nova para lançar,
abrangendo todos os públicos. Referente aos shows,
vou tocar na Tailândia em Bangkok, no festival
Sonkran, um dos maiores da região. Também estou
animadíssimo para voltar na Europa, vou tocar no
festival Radistei Village, na Lituânia, e vamos emendar
uma mini Tour. Para quem é dos Estados Unidos,
estamos marcando um show em Orlando também.
Instagram: @liulive
Texto: Carolina Torelli
Fotos: Divulgação

LA/BELLE LUXURY
SEAFRONT
La/Belle retoma
repaginado.

suas

atividades

totalmente

Sinônimo de autenticidade e diversão, há 2 anos o La
Belle Beach Club ganha um novo conceito e passa a
se chamar “La/Belle Luxury Seafront”. A casa vem
fazendo história, conquistando um público altamente
seleto de Balneário Camboriú e de todo Brasil! No mês
de julho, reabrirá suas portas com uma sofisticada
estrutura, planejada unicamente pelo Studio Gabriel
Bordin (consagrado escritório de Florianópolis,
ganhador de diversos prêmios na Casa Cor SC)
para melhor atender seus clientes. Com capacidade
máxima para 500 pessoas, o dinner club possui uma
invejada vista para o mar, na disputadíssima Barra
Sul, endereço nobre na Avenida Atlântica de Balneário
Camboriú, tendo como inspiração e conceito, os
elegantes dinners clubs e beach clubs do litoral
europeu como, Saint Tropez, Nice e Mykonos.
O La/Belle é a combinação perfeita de restaurante
com balada. O dinner club oferece diversos pratos em
seu menu, que tem como influência a gastronomia
mediterrânea. O cardápio é assinado pelos Chefs
Raphael Malburg e Thiago Padilha. A carta de drinks é
um show à parte, aonde os mais sofisticados paladares
encontram uma verdadeira explosão de aromas e
sabores, contando com diversos drinks autorais
desenvolvidos pelo chefe de bar Johnny Lápis como o
Smoked Cocoa Whiskey, Monte Carlo, Cafuné, We Love
Mate entre outros. O La/Belle e o seu menu têm uma
das melhores avaliações no Google e TripAdvisor.
Ao final do jantar, o som começa a aumentar dando
início a conceituada balada, o estilo musical envolvido
na criação do ambiente está diretamente conectado
a House Music. A música eletrônica e suas vertentes
abrem o leque de estilos em algumas festas aonde
os afortunados de plantão se divertem até as 5h. O
funk é o ritmo que embala o final de quase todas as
noites, garantindo a diversão do club. Vários nomes já
passaram pela casa como, KVSH, Gabriel Boni, Bruno
Martini, Zeeba, Gui Borato, Elekphantz, Radiomatik,
Manimal, Bruno Be, Thiago Mansur, Mario Velloso,
Samhara, Bárbara Labres, Anão, Jordana, entre
outros consagrados Djs do cenário nacional.
Todo o sistema de caixas acústicas, são de altíssima
qualidade, com a assinatura da BOSE, famosa
no mundo inteiro e com grande credibilidade na
transparência sonora. O La/Belle é, sem sombra de
dúvidas, a melhor balada de Balneário Camboriú.
Para mais informações:
La/Belle Luxury Seafront
Av. Atlântica, 4980 - Barra Sul - Balneário Camboriú/
SC
Telefone: 47 9 9288-1112.
www.labelle.art.br
@labelle

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação
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O TALENTO POR
TRÁS DO PROJETO
SANTTI
Conheça mais sobre o produtor e dono das vozes nos
hits do momento: Sober e Sunshine.

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação
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Um dia um amigo lhe apresentou um software onde
o músico poderia produzir suas músicas sozinho, foi
então o marco inicial para sua paixão pela música
eletrônica. Santti emprestou sua voz para a música
“Wild Kidz”, sendo sua primeira parceria de sucesso
ao lado do renomado DJ, Vintage Culture e do produtor
RICCI. Na época, Lucas ainda não tinha o seu projeto e
acabou não assinando seu nome na produção musical,
“uma grande pena (rsrs)”, lamenta o artista.

Lucas Lorenzetti, mais conhecido como pelo seu projeto
Santti, é um músico, compositor e produtor que vem
conquistando muita gente por seus vocais marcantes
e sua emoção incrível na pista. Matogrossense natural
de Tangará da Serra/MT, desde pequeno já tocava seus
primeiros acordes e impressionava por sua constante
evolução.

Hoje com músicas em parceria com grandes nomes,
como Vintage Culture no remix oficial de Céu Azul
para Charlie Brown Jr., “Sunshine” com os meninos
do Cat Dealers e LOthief também já ultrapassa de 30
milhões de streamings, seu hit de mais de 20 milhões
de plays no Spotify “Sober” e várias outras músicas
que impressionam pela diversidade e bom gosto.

Aos 5 anos já arranhava alguns acordes de violão junto
com seu pai. Aos 8 anos entrou em uma escola de
música e estudou bateria. E até seus 15 anos tocava
em algumas bandas como baterista. Lucas percebeu
que poderia fazer com que a sua música chegasse
em maior número de pessoas possíveis, se tivesse
algo consolidado. Por meio desse pensamento, surgiu
o nome SANTTI. O significado do nome escolhido é
a junção dos sobrenomes LorenzeTTI dos SANtos,
fazendo uma homenagem aos pais.

Seu talento impressiona não só os fãs e amantes da
música eletrônica. Hoje, com pouco mais de2 anos
de carreira, Santti já é artista integrante de uma das
maiores agências de gerenciamento artístico, a Box
Talents, agência onde Alok e faz parte. Além da Box, o
DJ também faz parte da agência de management AMX,
que gerencia sua carreira no modelo 360°.
Acredita-se que essa nova fase onde os djs e
produtores nacionais vêm ganhando espaço só tende

a beneficiar o estilo. Sendo grande promessa para
2018 e concretizando-a, Santti atravessa sua melhor
fase de composição e produção, seus sets vão além
do limite de estilos musicais, garantindo apenas a
emoção para quem o assiste.
Trocamos uma ideia com o DJ e ele nos contou um
pouquinho sobre sua vida. Confira!
1-Quais clubes que você costuma tocar?
Eu costumo viajar o Brasil todo, do Norte a Sul. Estamos
tocando em bastante clubes, o que é maravilhoso!
Viajar, conhecer gente de todos os lugares, cada clube
e lugar tem uma sensação diferente, é muito gostoso.
Recentemente, toquei na Laroc e na XXXperience pela
2ª vez. Esse ano ainda toco na XXX de SP e no Rock in
Rio. Fico muito feliz de levar minha música para todos
os tipos de palco, seja em clubs ou festivais.
2-Quais são suas referências musicais?
Eu escuto de tudo, a música sempre esteve na
minha vida. Gosto de descobrir novos timbres, ter
influências novas o tempo todo, acaba incentivando a
minha criatividade como artista. Mas para citar uma
referência propriamente dita, ultimamente tenho
ouvido muito Kölsch e CamelPhat.
3-Qual foi o maior marco da sua carreira como DJ?
“Sunshine” realmente mudou minha carreira, fez com
que as pessoas realmente soubessem quem eu sou,
conhecessem meu trabalho e me levou para todos os
cantos do Brasil, acho que esse foi o marco da minha
carreira.
Instagram: @santti
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CRIS PROENÇA
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Linda, talentosa e descolada, Cris Proença é uma das
principais musas do cenário da música eletrônica.
Chegou a se apresentar nos clubs mais badalados do
Brasil. Completando este ano 10 anos de carreira, a
carismática e talentosa Cris Proença conquista todos
pela sua energia e alegria no palco!
No exterior, ela tocou em cidades como Miami, NY,
Buenos Aires, Ibiza, Punta del Leste e Milão. Cris
dirigiu várias produções musicais, onde “You’re a Star”
conquistou boas posições no “Top 40 USA National
House Chart”, considerado o top oficial da House
Music no mercado americano.
Cris foi sócia dos descolados clubs Kiss & Fly e
Provocateur em São Paulo e atualmente é sócia do
renomado restaurante Bagatelle. Seu carisma e seu
talento fizeram com que dividisse o palco com algumas
figuras importantes no cenário musical, como Avicii,
Fatboy Slim, Bob Sinclair e Black Coffee, Erick Morillo e
Steve Angello. A DJ já fez trilhas sonoras para grandes
marcas, como Fendi, Hugo Boss, Veuve Clicquot, Möet
& Chandon, Maison Alexandrine e HOPE.
Hoje com uma carreira fortemente consolidada,
tornou-se uma formadora de opinião, onde estas
grandes marcas querem estar ligadas a imagem dela.
Agora está empreendendo novamente criando a sua
própria marca de roupas, a SP-011, que terá uma forte
influência no minimalismo, clássico e boho chic!
Trocamos uma ideia com a Cris e ela abriu pra gente
um pouquinho mais sobre sua vida pessoal! Confira:
Quais foram suas influências musicais?
Rock, Soul Full, Indie e a musica clássica.
Quais suas cidades preferidas no mundo e quais
gostaria de conhecer?
New York, Paris e Santorini são minhas preferidas
mas meu maior desejo continua sendo ir ver a Aurora
Boreau.
Você já morou ou gostaria de morar no exterior?
Onde?
Sim, quando era modelo morei na Argentina, Japão
e China. Hoje, como sou sócia em uma empresa em
NY, onde também tenho um apartamento, gostaria de
morar lá no futuro definitivamente.

Um livro
O Poder do Agora.

Onde é seu refúgio quando precisa descansar?
Na minha casa na praia, adoro colocar o pé na areia e
renovar as energias!

Uma mania
Tirar fotos de tudo rs.

Qual é o seu signo?
Sou geminiana.

Uma qualidade
Sou focada e determinada.

Uma paixão
A fotografia.

Um defeito
Perfeccionismo ao extremo, isso faz com que eu me
cobre demais.

Uma música
Comfortably Numb do Pink Floyd.
Um filme
A Corrente do Bem.

O que você acha que não pode faltar em uma pessoa?
Ética, empatia, humildade e integridade.
Instagram: @djcrisproenca

Texto: Barbara Massari
Foto: Morgade
Look: Maison Alexandrine
Makeup e Hairstyle: Saulo
Fonseca
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ADAM KLEIN, O
DJ MAIS ATUANTE
NO DO LITORAL
PAULISTA!
Com feeling apurado e muita energia, o DJ marca
presença nos palcos paulistas.
Com pouco tempo de mercado, o DJ Adam Klein
definitivamente conquistou seu espaço. Versátil,
carismático e com um feeling apurado nas pistas, ele
se tornou o DJ sensação do Litoral Paulista.
Seu amplo repertório e sua energia, que seguram
a pista do começo ao fim, fizeram com que ele se
tornasse residente em um dos clubes mais badalados
e prestigiados do Litoral Norte de São Paulo, Sirena,
localizado na Praia de Maresias, em São Sebastião, é
considerado o Melhor Beach Club do Brasil.
O DJ ganhou visibilidade por trabalhar com uma
excelente leitura de pista, explorando desde a clássica
House Music até as vertentes de Tech House. Além
disso, Adam também é especialista em Deep House e
Brazilian Bass, com as necessárias pitadas de vocais
nacionais incríveis, aqueles que todos cantam o mais
alto possível.

ADAM KLEIN

Atualmente, além de se apresentar como , Adam Klein
também vem sendo bastante requisitado para eventos
corporativos, casamentos, formaturas, festas, clubes
e festivais de música, sendo um dos artistas com a
melhor taxa de rebooking da Agência Hypno. Artist
Agency.
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Grandes planos para 2019
Depois de consagrar seus sets no Sirena Maresias
Beach Club, Adam Klein ainda tem grandes planos
para 2019. “Ainda para este ano, pretendo focar de
maneira especial meus trabalhos no estúdio, dando
continuidade aos remixes que já tenho feito. Além disso,
também tenho planos de fazer mais colaborações com
outros artistas e lançar selos importantes”, disse o DJ.
Adam tem uma percepção musical muito boa
e consegue diversificar bastante seus sets nas
apresentações, sem ficar preso a estilos. Ele trabalha
com o que há de mais atual, mas não deixa de lado os
clássicos que marcaram época.
Conhecido na cena eletrônica nacional, Adam Klein
já se apresentou em todas as regiões do país, em
importantes pólos da música e nas melhores casas,
como Parador Maresias, Sea Club de Ilhabela,
Balneário Praia em Barra do Úna entre outras. O DJ
Produtor também já tocou no mesmo line up que
artistas consagrados, como Anitta, Alok, Jet Lag,
Wesley Safadão, Mc Kevinho, Cat Dealers, Chemical
Surf e outros, sempre segurando muito bem a pista e
contagiando o público.

Texto: Barbara Massari
Foto: Divulgação

Contato para apresentações
O DJ Adam Klein faz parte do quadro de artistas
gerenciados pela Agência Hypno. Para contratações e
mais informações sobre a agenda do DJ e produtor,
confira os contatos abaixo:
WhatsApp: +55 11 99484-9930
Página do artista: https://www.hypno.com.br/adam-klein/

GOLDEN BLACK
PARTY
Aconteceu a festa Black & Gold da Cool Magazine com
a Deep Entertainment. A elegância do preto, o luxo do
dourado rechearam a noite no Villa Blue True. Confira
aqui um pouquinho do que rolou lá!

Texto: Barbara Massari
Fotos: Cassiano de Souza
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MÚSICO QUE TOCA 300 INSTRUMENTOS,
FOI UM DOS PIONEIROS NO BRASIL AO
SOBREPOR PERCUSSÃO E DIVERSIDADE
DE RITMOS COM DJS.
O percussionista Paulo Campos foi um dos pioneiros a integrar a Percussão ao Vivo com os DJs e é considerado
uma Referência da Live Performance no Brasil.
Quem já viu Paulo Campos tocando, certamente
conhece o sentido da frase usada por ele – Quebra
Tudo! Ou seja, vai lá e faz o seu melhor sempre,
independente do que seja. Suas apresentações
magníficas são fruto de muito estudo, independência
rítmica, conhecimento musical e uma técnica
desenvolvida por ele após viajar o mundo pesquisando
ritmos e sonoridades, tornando-se o pioneiro a
desenvolver o trabalho de Live Music – Interação de
Músicos com o DJ se tornando um dos nomes mais
conhecidos na multi cena de eventos.
O show do Paulo Campos geralmente é feito ao vivo,
real time com o DJ, onde um trabalho cênico e batidas
eletrizantes da sua percussão entram em sintonia
perfeita com o DJ e o resultado é um ‘set alegre,
envolvente e contagiante.

PAULO CAMPOS

Além de ser requisitado para muitas festas sociais e
festas de alto padrão onde seu show virou uma marca,
sua performance é aplaudida nos mais variados
eventos como, Travel Week, abertura do show do Lulu
Santos na Festa da WMcCann, o aniversário da Revista
Quem, onde abriu o show da Joss Stone, entre outros
eventos.

90 | COOL MAGAZINE

O percussionista também já dividiu palco com Ace of
the Base, Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Jota Quest,
Joss Stone, Michele Weeks entre outros. Tocou nos
Réveillons do Iate Clube de Santos - Búzios, Réveillon
da Baleia, Condomínio Iporanga e desde 2008 todos os
anos anima o badalado réveillon da Pousada Zé Maria
em Fernando de Noronha.
Paulo também realiza shows no exterior. O
percussionista já embarcou para China, com dono da
Disco e DJ, Michel Saad, para tocar na Dragon I em
Hong Kong. Tocou também em festas fechadas na
Itália, para o maior armador italiano Paolo D`Amico,
levando seu estilo para a Coréia representando o Brasil
em Seul, entre outros shows pelo mundo. Fez também
uma turnê em Ibiza, onde tocou no Blue Marlim,
considerado um dos melhores sunset do mundo.
Texto: Barbara Massari
Fotos: Ricardo Cintra

Instagram: @paulocamposproducoes
www.paulocampos.cpm

DJ brasileira que já encantou as celebridades é
destaque na cena eletrônica
Lud Prado, é considerada a favorita das festas dos
famosos por conta do seu set exclusivo e sua boa
energia.
Dona de um carisma e uma simpatia contagiante, DJ
Lud Prado já é, sem dúvidas, a grande aposta feminina
na cena de música eletrônica brasileira! Desde muito
nova, a DJ tem um amor pela música, fazendo-a
desenvolver com os anos uma técnica apurada e muita
competência profissional. Sua set list vai desde House
até Deep, proporcionando uma ‘vibe’ única e especial
na pista.
Lud é muito solicitada em coquetéis de lançamentos
de grandes empresas de renome nacional e
internacional, por conta de seu repertório impecável.
Em breve estará em turnê internacional para divulgar
o seu trabalho. Em 6 meses atuando como DJ, foi
eleita #75 do Top 100 DJanes Brasil 2017 pela revista
DJaneMag Brasil. Com um ano de atuação, Lud Prado
subiu rapidamente para a posição #34, prometendo
subir ainda mais o ranking nesse ano.
A DJ já tocou em diversos aniversários de famosos
como, Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba,
Rodrigo Faro com Jetlag, Latino, juntamente com os
ícones da música eletrônica, Bruno Martini e Jetlag,
entre outros. Atualmente está trabalhando em sua
track autoral “Tô Solteira”, que tem previsão de ser
lançada para o dia 30/05 com parceria da DJ Cris
Proença e da cantora Lu Archilla.

Recentemente você postou sobre uma track autoral
em que está produzindo. Quais foram os desafios
para a criação dela?
Eu estava sendo muito cobrada por uma track
autoral nesses últimos meses, já vinha fazendo
muitos remixes, mas faltava uma autoral em todas
as plataformas digitais. Foi nesse momento em que
comecei a pensar a fazer algo diferente. Até que
surgiu uma oportunidade de fazer uma parceria com
cantora Lu Archilla, na qual a letra das músicas dela
me cativou. E eu queria fazer algo como um drop mais
pesado no estilo Brazilian Bass 2019. Como nosso
vocal é bem feminino e ‘delicado’, um toque de drop
seria um diferencial. Daí apresentei a DJ Cris Proença,
na qual se juntou a nós nessa track!
Como foi para você se inserir em uma mercado
onde a predominância é masculina. Houve algum
preconceito?
Sim, com certeza! Sofri muito preconceito por ser
mulher, o mercado da música eletrônica é muito
machista e fechado. Tive problemas com alguns DJ’s
por tentarem me prejudicar, mas graças a Deus que
não conseguiram. Respeito deveria vir em primeiro
lugar sempre, em relação de tudo, em qualquer área
e qualquer pessoa.

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação

Qual foi o maior marco da sua carreira como DJ?
Apesar de eu ser nova nesse ramo, o maior marco da
minha carreira foi o Mr. Moo, que aconteceu em 2018,
foi o maior churrasco do mundo, um evento promovido
para 6 mil pessoas. Eu tocava fazia 4 meses, fiquei
muito nervosa, chegava a tremer toda! Brevemente
irei apresentar de novo no Mr. Moo, mas agora para
um público com mais de 8 mil pessoas!

DJ LUD PRADO

Lud Prado conversou um pouquinho conosco sobre
como é ser DJ no cenário atual da música eletrônica.

Instagram: @djludmilaprado
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Texto: Isabela Moraes
Fotos: Divulgação

DRE GUAZZELLI

André Guazzelli é uma pessoa com plural. Aos 18 anos
organizou e tocou em sua primeira festa, logo após
uma temporada de estudos na Califórnia. Atualmente,
aos 33, DRE, como é conhecido, não para, e se
divide entre suas funções de artista, empreendedor,
realizador de sonhos e de ideias.
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Com 16 anos de estrada, DRE conta com 32
apresentações internacionais nos últimos 8 anos,
e apresentações nos melhores clubs e festivais do
mundo. Lugares especiais em Ibiza como Amnesia,
Privilege, Blue Marlin, Ibiza Global Radio e Sonica,
Dance Valley em Amsterdam, Zurich Streel Parade
e nos últimos três anos no Burning Man, uma das
experiências mais marcantes de sua trajetória. Suas
tocadas já passaram pela Espanha, Suíça, Inglaterra,
Áustria, Estados Unidos, Alemanha, Turquia, Peru, e
novidades sempre estão por vir!
“Nesses anos o maior aprendizado que trago comigo
é que o amor cura, que o ego não leva a lugar nenhum
e que dividir e multiplicar é mais saudável do que
apenas somar”, resume DRE GUAZZELLI. Com seu
estilo musical que mistura ousadia e versatilidade,
DRE conjuga diferentes tipos de pistas. De práticas
de Yoga, passando por festas de casamento, grandes
festivais de música, inauguração de lojas, sem perder
sua essência. Deep House é o som que define DRE!
Apresentações com saxofone ao vivo também faz
parte das produções do DJ, trazendo aos eventos uma
atmosfera emocionante.
“Procuro estar conectado diariamente com músicas

que compro e que ganho de presente, estudando e
selecionando para me manter atualizado. Não sigo
uma programação quando vou tocar, levo meu acervo
e defino na hora. A energia do momento faz com que
eu sempre faça algo diferente”, explica DRE.
Em 2008 DRE criou o projeto #colorsessions que
são sets semestrais gravados com as músicas mais
marcantes de sua trajetória. Hoje já são mais de 20
sets repletos de amor em forma de música e liberados
para download no soundcloud.com/dreguazzelli.
Foi em 2005 que DRE realizou a primeira edição da
INNER multi.art. Já se foram 16 edições e hoje é um
festival que reúne mais de 100 artistas e um público de
4000 pessoas em um clima que mistura arte, cultura,
música em um ambiente lúdico e instigante.
Do sucesso da INNER multi.art, em 2011 nasceu
a INNER enterprises, uma plataforma criada para
conectar público, artistas e marcas, como o “Sábado
Dre Tarde”, onde DRE comanda por 7 horas o som ao
pôr do sol. Outra realidade de sucesso é o Réveillon
AWE em Caraíva, na Bahia, que em 2019 terá sua 4ª
edição e o label de hip hop da Grill, além das iniciativas
como o INNER gallery que reúne talentos de diferentes
áreas, ocupando uma casa com instalações, música,
lojas, marcas de parceiros e ótima comida.
“Depois de 14 anos tocando e me preparando para
conseguir passar o que sinto através da música, chega
a hora de SER o artista em que me transformei, e de
dentro para fora e alegrar todas as pistas possíveis!”
Instagram: @dreguazzelli

TEXTO TEXTO

DJ BRASILEIRA
QUE JÁ ENCANTOU
ATÉ NEYMAR É
DESTAQUE NA
CENA ELETRÔNICA
Alexxia, com seus 19 anos de idade surge como
revelação na música eletrônica, cativando até
Neymar em uma de suas festas.
Com apenas 19 anos, a DJ vem ganhando espaço e
chamando a atenção no universo da música eletrônica.
Em apenas dois anos de carreira, a brasileira já
conquistou até mesmo o olhar do jogador Neymar,
numa festa promovida pelo craque do Paris SaintGermain.
Apesar de ser jovem, Alexxia vem seduzindo os
ouvidos dos amantes de música eletrônica, trazendo
um set list eclético, transitando por vários estilos
como house, brazilian base, música eletrônica e pop.
A DJ participou do maior carnaval universitário
brasileiro, o evento ‘O Bloco Vermes’, que aconteceu
em Muzambinho (MG), no último mês de abril. Na
ocasião, Alexxia teve a oportunidade de dividir o palco
com vários artistas renomados na música eletrônica,
como Steve Aoki, Dj Denis, Vintage Culture, e do
mundialmente famoso, DJ Alok.
Alexxia já teve também a oportunidade de se
apresentar em eventos como o Hopi Night e a Noite do
Terror, feitos pelo maior parque temático presente no
Brasil, o Hopi Hari, conseguindo acumular mais de 20
mil pessoas em sua plateia. Ela já participou também
de outras festas como a Festa do Tim, Sutton, TUCCA
Fest, Mansão Musik, dentre outros.
Aos 15 anos, o gosto pela música eletrônica foi aguçado
quando ela começou a ver e acompanhar o trabalho
dos Djs em baladas que ia com frequência. Já aos 17,
se inseriu no cenário musical oficialmente como DJ. E
com 18, fez sua primeira apresentação profissional em
seu aniversário, desde esse momento, não parou mais
de tocar em eventos.

As ambições de Alexxia se tornaram muito claras
em relação à sua postura profissional. Ela tem como
meta se tornar a maior referência feminina na música
eletrônica brasileira, e reconhece a inserção de mais
figuras femininas nesse ambiente, que é dominado
por homens. “Acredito que ainda existe preconceito
na música eletrônica. Alguns contratantes ainda dão
prioridades para DJs homens ao invés de mulheres.
Porém, o simples fato de existir e resistir, exibindo
a sua força de trabalho como mulher, já nos torna
ainda maiores e potentes para enfrentar qualquer
preconceito”, diz a DJ.
Instagram: @alexxiaoficial

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação
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O VISIONÁRIO
EMPRESÁRIO DA
NOITE MAYCON DAL
EVEDOVE
Abre seu novo negócio a One Management Agency
especializada em agenciamento artístico de músicos,
DJs e profissionais liberais

Texto: Tamara Almeida
Fotos: Érico Salutti
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No auge dos seus 36 anos, Maycon Dal Evedove é um
empresário da noite autodidata, considerado um dos
maiores agentes de DJs do Brasil. Abriu sua primeira
casa noturna em Marilia interior de São Paulo, com
apenas 22 anos. Com seu talento nato para negócios,
monopolizou a noite na cidade durante mais de uma
década e viajou o mundo a convite de empresas como
a Ambev e Diageo que ofereciam viagens exclusivas
para os 10 maiores nomes da noite no Brasil. Foi no
ambiente descontraído dessas inúmeras viagens que
Maycon montou sua rede de negócios, fortalecendo
assim seu trabalho como agente artístico. Seu
primeiro grande contrato aconteceu com o DJ Alok
no início de sua carreira. Atualmente é gestor das
carreiras dos DJs Vinne e Samahra, grandes nomes
no cenário eletrônico brasileiro.

O empresário que possui um radar altamente
afinado, acaba de abrir sua nova empresa, a ONE
MANAGEMENT AGENCY com endereço em São Paulo,
que além de agenciamento artístico irá também abrir
um seguimento para cuidar da imagem e carreira de
profissionais liberais. A convite da COOL Magazine,
ele conta um pouco sobre esse projeto arrojado e
empreendedor.
O QUE UM DJ PRECISA PARA SER CONSIDERADO UM
ARSTISTA DE SUCESSO?
Ser um bom empresário, ter carisma, falar inglês, ser
focado e saber produzir música. O próprio talento faz
o resto. Uma coisa muito importante também é ser
um bom gerenciador de relacionamentos. Um Top DJ
precisa ter presença e saber falar com o público.

O QUE UM BOM AGENTE FAZ NA CARREIRA DE UM
ARTISTA NA SUA OPINIÃO?
Como gestor de carreira eu o coloco nos locais certos e
conectado com as pessoas certas. O artista é inserido
em situações profissionais em que ele se dá melhor,
através de uma estratégia especial para cada perfil.
Um trabalho que vai desde o pessoal ao profissional.
Organizar por exemplo a agenda do artista, para que
dentro de sua rotina ele encontre tempo para fazer o
mais importante, música!

COMO VOCÊ VÊ O NEGOCIO DE EMPRESÁRIO DA
NOITE?
Casa noturna é um produto perecível, e você precisa
ser muito criativo! Ter muitas ideias! Acredito que
esse sempre foi o meu grande diferencial. Toda
noite você precisa surpreender o público com uma
atração diferenciada, saber fazer um bom marketing
é essencial para ter sucesso.
COMO SURGIU A IDEA DA SUA NOVA EMPRESA A ONE
MANAGEMENT AGENCY?
A agencia foi inaugurada logo no começo do ano. A ideia
surgiu de uma visão particular minha sobre o universo
musical. Hoje a música está muito democrática, tudo
se conecta muito rápido e a música é consumida muito
rápido também, nessa velocidade muitos artistas não
conseguem produzir da mesma forma. São lançadas
músicas a todo momento para as plataformas digitais,
o que dificulta muito um artista pequeno emplacar.
Através da ONE eu pretendo abrir meus horizontes,
e além de DJs, vão compor nosso casting músicos,
bandas e profissionais liberais (médicos, personal
trainers, etc). A agência vai funcionar como um caça
talentos, vamos buscar por algo totalmente novo,
uma sonoridade nova no meio musical e talentos em
diferentes áreas para agenciamento de carreira.
Instagram: @onebragency
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TULUM BAR & CLUB
É O MAIS NOVO
POINT DA CIDADE
DE SÃO PAULO
Localizado no coração da Vila Olimpia, o bar Tulum
vem com a proposta de te transportar para o paraíso.
Com vários elementos da região mexicana, Riviera
Maya, a parte do bar te dá a sensação que está em um
beach club bem badalado e com o melhor da música
eletrônica conceitual!
Quando acha que a experiência acabou, você tem a
opção de subir para o segundo andar onde tem um
club no melhor estilo “speak easy”, o Tulum Cave. No
caminho, passa por uma escada que te da a sensação
de estar entrando numa gruta misteriosa.
Com uma leve cascata e com o logo do Tulum
escupido na parede.Um club exclusivo que foi criado
com a impressão de ter sido moldado dentro de uma

caverna. A casa possui um painel de LED de ponta
a ponta no fundo do bar, o teto possui LEDS em
formato de estalactites e o piso em 3D moldado em
porcelanato líquido. Essas particulares trazem uma
experiência única!
A música do Cave já é mais badalada, mas ainda
sem fugir do conceito do eletrônico, fazendo todos
quererem curtir até o amanhecer.

Texto: Kiki Salviato
Fotos: Divulgação
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Para maiores informações:
TULUM BAR & CLUB
Rua Gomes de Carvalho, 1666 - Vila Olímpia, São Paulo
Instagram: @tulumbar

TEXTO TEXTO

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação

Carlos Eduardo Rachid, mais conhecido como Kadu
Rachid é um dos mais jovens e bem sucedidos
empreendedores da área do entretenimento no
Brasil. Atualmente é o sócio diretor da agência Deep
Entertainment, liderando um time focado em inovação,
conteúdo e festas que promove um calendário de
eventos de 10 à 12 eventos por ano. As principais
marcas de consumo focadas e atuantes neste
mercado já patrocinaram a sua plataforma de eventos,
que oferece a oportunidade de interação entre marca/
cliente e consumidor.
Formado em propaganda e marketing pela
Universidade Paulista (Unip), com cursos de
marketing digital e empreendedorismo, tendo mais
de 10 anos de atuação no mercado nessa área. Aos
25 anos, abriu sua própria empresa e depois de cinco
anos, com investimento próprio, inaugurou a Deep
Entertainment, hoje é considerada uma das principais
agências de eventos focada no público jovem.
Visionário e inovador, Kadu revolucionou a forma
de como as festas se comunicam, com a criação de
grandes projetos que associam conteúdo, PR e live
marketing. Foi pioneiro na criação de eventos de

música eletrônica, atuou a frente de espaços VIPS em
grandes shows de renomados artistas como David
Guetta, Armin Van Burren, Nicky Romero, Above and
Beyond entre outros. Também em grandes festivais
internacionais como o Tomorrowland Brasil e Electric
Zoo, onde assinou contrato com umas das maiores
produtoras do mundo, a gigante holandesa ID&T.
Kadu também foi responsável por levar para outros
países sua expertisse em eventos proprietários como,
Miami, Las Vegas, Ibiza, Algarve e Punta del Este. Com
toda essa bagagem em música e entretenimento,
tornou sua agência referência na criação de
experiências de marcas para o público jovem. Em
2015 foi indicado ao prêmio Cool Awards, uma das
principais premiações do entretenimento nacional
como ‘Melhor festa’ com a Deep White Party, que
aconteceu no renomado Hotel Pullman, onde também
realiza a festa de Reveillón mais exclusiva da cidade.
Kadu participou em janeiro deste ano o lançamento da
nova plataforma de música da Sony Music, dentro do
calendário de 2019, já anunciou 2 eventos em formato
‘Weekend’, um no feriado de inverno mais concorrido
de Campos do Jordão e outro que será o único weekend
internacional, realizado por grupos brasileiros fora do
Brasil, em parceria com a renomada rede de hotéis
Dom Pedro de Portugal, que ocorrerá na semana da
alta temporada de verão europeu.
Instagram: @rachid_kadu

KADU RACHID

EXPERTISE NO
ENTRETENIMENTO
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NOVO
EMPRESÁRIO DO
ENTRETENIMENTO
Vinicius Caetano é o mais novo empresário em vários
grupos de entretenimento da cidade de São Paulo.
Vinicius Caetano, mais conhecido como Vini Caetano,
é o mais novo empresário do ramo do entretimento
paulista. Formado em comércio exterior, o empresário
com seus 26 anos é sócio do renomado restaurante
Noma Sushi, é sócio de algumas festas no Brasil como
Cosa Nostra e Angraria e comanda as noites do club
mais badalado do Brasil, a Tetto Rooftop Lounge.
Vini não iniciou sua carreira no ramo do entretenimento
do dia para a noite. Em 2008, o empresário trabalhava
no banco, vivia uma vida monótona, não se identificava
tanto com a rotina, mas sua vida mudou totalmente
quando conheceu o célebre promoter Tom Bonnett,
que o inseriu no mundo do entretenimento.

VINI CAETANO

Tom o convidou para trabalhar com ele, mesmo Vinicius
não entendendo muito do meio do entretenimento.
Pela sua insatisfação com seu trabalho no banco,
ele resolveu arriscar nesse meio, sem ter um capital,
nem apoio familiar e saber nada sobre ser ‘promoter’.
Como qualquer profissão, o empresário enfrentou
diversas dificuldades, mas apesar de tudo, ele nunca
desviou do seu foco, sempre se manteve persistente,
buscando cativar todo o aprendizado com as pessoas
que tinha como inspiração, isso que foi seu grande
diferencial para alavancar nesse ramo.

100 | COOL MAGAZINE

Vini sempre buscou aumentar seu network e
conquistar as pessoas de uma forma humanizada,
fazendo além do que precisava. Isso fez com que o
empresário sempre evoluísse e consequentemente,
participasse de vários projetos que deram visibilidade
para ele naquele momento.
E em um dos trabalhos nacionais, feitos para a
luxuosa casa noturna Posh Club, Vini conheceu o
seu atual sócio do Noma Sushi, Ivo Pires, no qual
inseriram a marca no mercado gastronômico de São
Paulo. O empresário diz que esse ano eles pretendem
abrir mais duas unidades do Noma Sushi e expandir o
Grupo Tetto.

Texto: Barbara Massari
Fotos: Telma Terra

“Sou muito grato a todas pessoas que conheci até o
momento, sem a ajuda delas, jamais teria oportunidade
de crescer e evoluir. Sei que é apenas o começo, mas
só de receber a oportunidade de errar já está ótimo.
Tenho como foco principal manter minha essência,
para cada vez mais ter a empatia das pessoas”, diz o
empresário.
Instagram: @vinicaetano

NOMA SUSHI CHEGA
A SÃO PAULO
Sucesso de público em Florianópolis há três anos,
o Noma Sushi acaba de chegar a São Paulo para
agregar a diversidade e excelência gastronômica dos
Jardins. A casa foi criada pelo empresário Ivo Pires
para compartilhar experiências e promete ser o novo
hotspot do bairro.
O cardápio passeia pela culinária japonesa
contemporânea e é assinado pelo jovem e criativo chef
executivo Rafael Portes, de 29 anos. Com o objetivo
de proporcionar uma verdadeira imersão ao conceito
do restaurante, o menu da capital paulista destaca
criações feitas a partir de insumos vindos de Santa
Catarina, como mel, vieiras, ostras, ouriços, peixes
e siris moles. Entre as receitas originárias do Sul,
destaque ao “Futomaki de siri mole da costa da lagoa”,
feito com siri mole no tempurá, broto, ovas massago e
calda quente de lichia.

chef é responsável por uma sequência de receitas,
que representam o conceito do restaurante, sendo
geralmente uma surpresa de combinações e sabores,
com os cortes mais frescos do dia. As louças usadas
pelo Noma são peças exclusivas feitas artesanalmente
pela artista plástica e ceramista Lica Takahashi.
A carta de coquetéis também merece destaque. É
uma criação conjunta entre a equipe de barmans de
Florianópolis com os profissionais de São Paulo. A
supervisão do bar está na mão do criativo, Kiko Soares,
que traz opções como Lili Lichie Vodka (licor 43, xarope
de pimenta, limão siciliano e lichia), Noma Gin (xarope
de rosas e gengibre) e o Wasabi Martini (sake, vodka,
lichia e wasabi).
O espaço de São Paulo é inspirado na matriz, em
Florianópolis, que foi construída a partir de um local
que abrigava um antiquário, originando um ambiente
com decoração contemporânea industrial, com
tijolos e cimento aparente. Um dos pontos altos da
casa já se encontra no hall com uma obra da artista
Bela Teixeira e promete ser um dos lugares mais
disputados pelo público para tirar fotos. A arte no
corredor da entrada do restaurante representa uma
transição entre o mundo externo - a correria do dia
a dia da cidade - e o Noma, onde todos os sentidos
são provocados. Os painéis laterais são arte lenticular.
Conforme as horas passam, a iluminação muda. As
luzes começam a piscar, o som do DJ aumenta e junto
com a gastronomia, drinques e arquitetura completam
o clima de experiência sensorial do Noma.

O chef inova o cardápio por meio da incorporação
de ingredientes singulares em receitas tradicionais,
como o sashimi especial “omelete trufado”, com
cortes de salmão e omelete trufado especial do chef.
Outra opção é o “Tuna tartar com foie gras”, com
atum batido ao molho especial de foie gras e chips de
batata doce. Ainda, pensando em atender a tendência
vegana, a casa oferece algumas receitas sem carne,
como o “Combinado vegano” com 12 unidades e o “Roll
vegano”, feito com tofu grelhado no shoyu, aspargos e
shimeji, laminado com shitake.

Jovem empreendedor
O Noma Sushi é fruto da paixão por gastronomia e pela
arte de receber e encantar do empreendedor Ivo Pires,
de 30 anos. Natural de Florianópolis, Ivo inaugurou
sete casas de sucesso no setor nos últimos quatro
anos. “O Noma será o primeiro dos empreendimentos
que apresentarei para os paulistanos. Até o fim do ano
pretendo abrir mais duas filiais de casas de Florianópolis
em São Paulo. Quero que as pessoas conheçam o que
de melhor temos na Ilha. Estou trazendo experiências
únicas para o público”, completa Ivo.

Para os fãs da culinária oriental, o Noma conta
com duas opções de Omakase, que é um menu
degustação e significa “deixo aos seus cuidados”. O

Instagram: @nomasaopaulo
Rua Padre João Manuel, 1050 – São Paulo
(11) 97393-9081
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JOIA

JOIAS EM AÇO
Joias em aço é a tendência
do momento. A empresa de
acessórios encantou o mercado
com seu estilo e exclusividade,
mostrando detalhes impecáveis
em suas peças e trazendo muito
estilo para quem as usa!

do aço está apenas começando. Com sua versatilidade
de estilos, as joias em aço são um sucesso e estão
presentes nos looks da galera nas melhores baladas,
nos palcos com vários músicos, DJs e artistas.
Diversos formadores de opinião abraçaram a marca

No mercado internacional de joias,
o aço é considerado o ‘ouro branco’
do século XXI, tendo em conta seu

e estão fazendo dela um sucesso
nacional através das mídias digitais.
No momento, a marca está se
consolidando no mercado e trabalha
somente no e-commerce mas os
owners, Leonardo Oliveira e Aline Coutt
possuem ótimos planos para o ano que
vem, trazendo muitas novidades por aí.
Para conhecer a marca acesse:

valor agregado ser mais baixo
que outros metais. Contudo, suas
propriedades o valorizam, entre
elas, a não oxidação, as joias não
escurecem e ainda é hipoalérgico.
O sucesso da marca é uma
consequência de muito esforço
que a empresa vem fazendo num
mercado onde a comercialização

Texto: Barbara Massari
Fotos: Divulgação
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www.joiasemaco.com.br
@joiaemacoacessorios

BAILE DE
MÁSCARAS
Aconteceu a festa de pré-carnaval mais esperada
do ano! O Baile de Máscaras da Cool Magazine. A
elegância do preto, o luxo do dourado e a sedução do
vermelho rechearam a noite no Bar Arte. Confira aqui
um pouco do que rolou lá

Texto: Carolina Taorelli
Fotos: Matheus Calil
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COOL 21 ANOS

A SUNSET PARTY
DE LANÇAMENTO
DA EDIÇÃO #118 E
21 ANOS DA COOL
MAGAZINE
Aconteceu a festa de 21 anos e lançamento da edição
#118 da Cool Magazine com Lala Rudge na capa. A
badalada festa que aconteceu no VISTA Ibirapuera –
Museu de Arte Contemporânea contou com um almoço
de culinária espanhola, dança flamenca, coquetelaria
by Tanqueray e muita House Music. Além de shows da
incrível Leilah Moreno e Cady, seguidos por 8 Djs da
Hose Music

Texto: Carolina Torelli
Fotos:
Sandro Alencar e Fotheus
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COOL 21 ANOS
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NAMBU COM MENU
ESPECIAL
Eleito um dos cool places em São Paulo pela COOL
MAGAZINE, Nambu tem suas raízes na gastronomia
natural e orgânica, combinada à riqueza de sabores como
só o Brasil é capaz. O restaurante em Higienópolis está
preparando um Menu Especial com vinhos orgânicos
harmonizados. Sempre sem glúten, sem lácteos.
Em breve, será divulgado o menu nas redes sociais @
namburestaurante.
Vale a pena acompanhar.
Serviço: Nambu Restaurante Almoço e jantar, de terça a
sábado, das 12 às 23h.
Aos domingos, das 12 às 17h. Rua Alagoas, 651,
Higienópolis - São Paulo Fone: (11) 3804-1577

JUNGLE
Em primeira mão na Naturaltech, apresenta o JUNGLE,
o primeiro isotônico natural e orgânico do mercado a
entregar uma reposição de energia e sais minerais de
fontes integrais, utilizando apenas alimentos reais, sem
qualquer aditivo ou conservante.
A fonte de glicose da marca é da tapioca orgânica (e
não o açúcar refinado), já a frutose e os sais minerais
vêm da água de coco e de sucos também orgânicos, ou
seja, mais alimento, menos suplemento! O teor de sódio
foi pensado para entregar uma absorção integral dos
nutrientes. É menor que o de outras marcas, mas sem
afetar a performance. O produto ainda é livre de açúcares
refinados/aditivados, corantes e aromas artificiais. Ou
seja, totalmente clean label.
@positive_brands
https://positivebrands.com

CAMILA VALENTINI
O Studio Camila Valentini foi fundado há mais de 15
anos pela arquiteta Camila Valentini, profissional com
experiências nas mais diversas áreas de arquitetura,
design e decoração. Já assinou centenas de trabalhos
residenciais, comerciais e corporativos dentro e fora do
estado de São Paulo, que incluem casas, apartamentos,
escritórios de advocacia, lojas, clínicas de estética, e
sorveterias de luxo. Junto de uma equipe multidisciplinar.
Camila participa anualmente de grandes feiras
internacionais de design, tais como de Milão, Alemanha,
Paris e Londres trazendo novidades e tendências da
área.
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猀㬀

倀甀氀猀攀椀爀愀猀㬀

漀猀㬀

䤀渀最爀攀猀猀漀猀㬀

䈀愀挀愀渀愀 渀Ⰰ 搀 甀洀愀 挀漀渀昀攀爀椀搀愀 渀漀 渀漀猀猀漀 猀椀琀攀Ⰰ 琀攀洀漀猀 挀攀爀琀攀稀愀 焀甀攀 椀爀 最漀猀琀愀爀℀

䤀渀漀瘀愀渀搀漀 琀漀搀漀猀 漀猀 搀椀愀猀Ⰰ 渀猀 琀爀愀稀攀洀漀猀 漀 焀甀攀 栀 搀攀 洀攀氀栀漀爀

倀䐀嘀匀㬀

渀氀椀渀攀 挀漀洀 瀀最椀渀愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀椀稀愀搀愀㬀
嘀攀渀搀愀 伀渀氀椀渀攀 挀漀洀 瀀最椀渀愀 瀀攀爀猀漀渀愀氀椀稀愀搀愀㬀
攀 洀甀椀琀漀 洀愀椀猀⸀

攀洀 琀攀挀渀漀氀漀最椀愀 攀 猀攀最甀爀愀渀愀⸀

⠀⤀ ㌀㠀㐀㘀ⴀ㔀

䴀搀椀愀 䬀椀琀 攀 洀甀椀琀漀 洀愀椀猀⸀

挀漀洀攀爀挀椀愀氀䀀琀椀挀欀攀琀昀愀挀椀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

眀眀眀⸀琀椀挀欀攀琀昀愀挀椀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

攀稀愀 焀甀攀
䈀愀挀愀渀愀
椀爀
渀Ⰰ 搀 甀洀愀
最漀猀琀愀爀℀
挀漀渀昀攀爀椀搀愀 渀漀 渀漀猀猀漀 猀椀琀攀Ⰰ 琀攀洀漀猀 挀攀爀琀攀稀愀 焀甀攀 椀爀 最漀猀琀愀爀℀

⠀⤀ ㌀㠀㐀㘀ⴀ㔀
挀漀洀攀爀挀椀愀氀䀀琀椀挀欀攀琀昀愀挀椀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
眀眀眀⸀琀椀挀欀攀琀昀愀挀椀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
眀眀眀⸀琀椀挀欀攀琀昀愀挀椀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
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ENCURTE DISTÂNCIAS. VIVA PERTO.
I TA I M B I B I

VILA MARIANA

ST U DI O S
97534-6551

JARDINS

VILA OLÍMPIA

PERDIZES

2 E 3 DORMS.
3588-4101

VITACON.COM.BR

Todos os empreendimentos possuem registro do Memorial de Incorporação e estão devidamente regularizados. A comercialização será realizada por profissionais credenciados
ao Creci. Intermediações: Cedro Branco Vendas LTDA – Rua Oscar Freire, 585, Jardins, São Paulo/SP, CRECI SP 30064J.
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