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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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HAPPY BIRTHDAY COOLERS!
Prazer, eu sou O Rafa!!!
Me comunico aqui com vocês dessa forma tão íntima,
não pela intimidade que teria com cada um que for
ler essa carta ou por ter essa intimidade propriamente
dita, até porque, acabo de chegar. MUITO PRAZER!!!
Na realidade, é a certeza de que por falar através
de um veículo que há 23 anos leva informações
sobre vários universos, tentando ao máximo ser o
mais atual, moderno e inovador, sentimos em nós a
obrigação de mudar, nos reinventar, nos preocupar
com o que realmente faz diferença. Sabemos que
você, leitor da Cool Magazine e exigente ao máximo,
tem a Revista como um ponto de esperança. Em razão
disso, chegamos com uma enxurrada de informações,
um mar de conhecimento e um infinito de consciência
entrando na sua vida de corpo e alma, COM LICENÇA...
...E para começar, trouxemos chás naturais; uma
corrida de amor pelo pantanal; tudo sobre: como foi
a primeira SPFW sem público, porém, com muita
inovação definindo que somos brasileiros, criativos.
Viajamos e descobrimos o que é sunset BLV, invadimos
a casa cor, 5G: como e quando???
Mergulhamos em um mundo sustentável, a fim
de ajudar nosso planeta que há tempos nos pede
socorrooooo!!! Uma voz que grita cada vez mais fraca,
mais leve, como se estivesse desaparecendo, assim
como a arara azul que aqui nesse planeta não existe
mais. Resumindo, nesta edição, além de especial de
aniversário, ouvirá um grito, um pedido de ajuda para
que todos abram os olhos e enxerguem o que estamos
fazendo com nosso planeta.
A “nova cool” dará mais voz aos calados, força aos
que precisam, e luz para os que necessitam enxergar.
Convidamos você, o nosso controle de qualidade, a
comprar essa briga por um mundo onde as pessoas
naturalmente seriam melhores.
Rafael Menezes
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DORAL GUARUJÁ:
TRANQUILIDADE E
SOFISTICAÇÃO DE
FRENTE PARA O
MAR
No coração da Praia da Enseada, no litoral paulista, se
encontra o Doral Guarujá, hotel pet friendly com serviços
personalizados e localização privilegiada.
A região é considerada o reduto dos turistas e veranistas
que procuram relaxar e se divertir na praia mais extensa
do destino, com seus 5.600 metros de pura beleza.
Distante 92 km da cidade de São Paulo, a apenas 2 km
do Acqua Mundo e 6 km do Shopping Center La Plage,
o hotel tem 78 apartamentos modernos com vista para
a praia ou piscina, equipados com produtos L’Occitane.
Um dos destaques é a espaçosa Suíte Premiere, de 95
m², com banheira.

A propriedade, que recebeu em 2019 o Certificado de
Excelência e 2020 o selo Travellers’ Choice, ambos do
TripAdvisor, oferece piscina climatizada (com música
ao vivo aos sábados), academia, sauna, jacuzzi, sala
de massagem, sala de jogos e brinquedoteca. E para
garantir a melhor experiência na orla, o hóspede conta
com serviço exclusivo na praia, que inclui acesso wi-fi,
toalhas, cadeiras e guarda-sóis.
Para saborear uma ótima refeição enquanto contempla
o azul do oceano, o restaurante La Vieira’s, aberto
também para passantes, proporciona uma gastronomia
refinada de frutos do mar, com destaque para o café da
manhã com cozinha show (tapiocas, omeletes e ovos
fritos), e o bar da piscina serve petiscos e bebidas.
O hotel, que tem o selo do Turismo Responsável, do
Ministério do Turismo, segue as recomendações de
segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O seu rigoroso protocolo contempla medição de
temperatura na entrada, uso obrigatório de máscaras,
distanciamento social no check-in, marcações no piso,
álcool gel em pontos de interação, retirada de papelaria
em áreas comuns e apartamentos, limpeza extra em
itens de toque, controle do fluxo de pessoas em áreas de
lazer, restrições de eventos coletivos, restaurante com a
diminuição de contato, cardápios em QR Code e, durante
as refeições, o cliente deve usar luvas e receberá garfos
e facas devidamente higienizados e embalados.
Conheça mais em www.doralguaruja.com.br.
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MUDANCAS DE
PARÂMETROS
Inseridos num contexto diferente atualmente, muitas
marcas re-lançaram produtos com uma nova roupagem
– ingredientes mais naturais e sustentáveis.
A Sephora com o objetivo de descomplicar o skincare
apostou em máscaras elaboradas com, no mínimo, 90%
de ingredientes naturais, alta concentração de frutas e
plantas combinadas a outros ativos orgânicos, livre de
pesticidas e ingredientes de origem animal para da boost
imediato nos cuidados dos pés à cabeça. A Clean Colorful
Skin Care é composta por masks para a face (Coco,
Grapefruit, Lychee, Matcha, Pineapple, Pomegranate,
Spirulina, Watermelon), olhos (Caffeine, Cucumber,
Pomegranate e Watermelon), mãos (Cucumber e
Mango), pés (Cactus e Coco), nariz (Charcoal), cabelos
(Coco e Mango) e lenços demaquilantes. Todos feitos
com fibra de origem vegetal e selecionadas por suas
propriedades únicas, seja do eucalipto, da biocelulose da
água de coco ou do bambu. Os lançamentos de Sephora
Collection já estão disponíveis nas lojas Sephora de todo
o país e no e-commerce sephora.com.br.

A Osklen AG é um marco na categoria de tênis ao
empregar na sua confecção um elaborado e rico mix
de ingredientes sustentáveis em um único projeto.
Desenvolvido para criar o menor impacto ambiental
possível, promove a economia da floresta em pé, a
geração de renda e o empoderamento de grupos de
ribeirinhos, indígenas e comunidades do Brasil. Desde
resíduos reaproveitados ao couro integralmente
rastreável, a linha de tênis utiliza os e-fabrics,
matérias-primas de origem sustentável desenvolvidas
em parceria com o Instituto E, além do látex natural da
Amazônia. A fabricação de cada par de tênis reutiliza
pneus descartados, cortiça, palha de arroz, cana-deaçúcar, resíduos de fio de algodão e lona.
A KVD Vegan Beauty, marca premium de beleza vegana,
traz para o Brasil um dos lançamentos mais aguardados:
o Shake Primer. Indicada para todos os tons de pele
e formatos de pálpebra, a novidade é um primer para
os olhos com fórmula líquida e transparente que fixa
e intensifica a cor de qualquer sombra. Sua fórmula
vegana e cruelty-free possui apenas ingredientes
essenciais, sem silicone, álcool ou talco. A embalagem
também rende até 280 aplicações, já que sua formulação
supereficiente proporciona um resultado perfeito em
ambos os olhos com apenas uma gota. O Shake Primer
já está disponível no site Sephora.com.br e custa
R$139,00. A maquiagem KVD Vegan Beauty é feita com
amor, não com animais – o que significa que somos
100% veganos e cruelty-free.
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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

PRIMEIRO
VIDEOCLIPE
BRASILEIRO
TECNOLOGIA
DEEPFAKE

Assista o vídeo
pelo QRcode

A convite do diretor Marco Loschiavo. Fernando 3D e
Leandro “Na Pratica” foram chamados para aderirem
suas experiências e profissionalismo no Deepfake, I.A.
e VFX para produzirem o novo clipe do Tropkillaz. Pela
primeira vez, um videoclipe brasileiro foi inteiramente
feito com imagens em Deepfake. O vídeo remete a
cenas dos anos 60, 70 e 80. E para completar os efeitos
especiais, foram inseridas animações da era Soul Train
da televisão nos EUA e também de motions psicodélicos.
Recentemente a banda ganhou o Grammy latino
juntamente com a Anitta.

DORAL GUARUJÁ:
O MELHOR HOTEL
DO LITORAL SUL DE
SÃO PAULO PARA
VOCÊ LEVAR O SEU
PET

O Doral Guarujá, localizado na Praia da Enseada, tem
a estrutura que você precisa para levar o seu pet para
passar bons momentos ao seu lado no litoral paulista.
O hotel conta com a assessoria e o treinamento da
Universidade Pet Friendly e oferece todos os cuidados
ao seu cãozinho. Em seus apartamentos adaptados,
podem ser acomodados até dois cachorros, de qualquer
tamanho, sendo necessário que o dono comprove o
comportamento dócil do animal (importante verificar
restrição de raças). Também é necessário apresentar a
carteira de vacinação atualizada no check-in e assinar
um termo de responsabilidade pelo animal.

Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação
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www.doralguaruja.com.br
Telefone/WhatsApp: (13) 3398-1330
reservas@doralguaruja.com.br

DFK JOIAS LANÇA
COLEÇÃO LEMÚRIA,
INSPIRADA NESSA
CIVILIZAÇÃO
PERDIDA DA
HUMANIDADE

A designer Deborah Kovari se baseou nos elementos e
simbologias dos lemurianos, que trazem conhecimentos
de uma existência universal e interplanetária. As peças
foram pensadas em tamanhos proporcionalmente
relacionados à simbologia original de Lemúria, como
uma homenagem à civilização que deu origem a várias
práticas de conexão e espiritualidade que conhecemos
hoje, como yoga e o xamanismo. Esse brinco com
formações triangulares é o principal da coleção, que
remete à origem de um Criador e do Universo.
https://www.dfkjoias.com.br/

HAHL COLLECTION
A proprietária, idealizadora e CEO da Hahl Collection,
Roberta Hahl, nos conta como seu grande apreço com a
Moda acabou se tornando sua fonte de renda, ganhando
espaço no mercado têxtil nacional. A história da Hahl
Collection começou a partir da construção de um sonho
pela proprietária da marca, nascida em Porto Alegre.
Sempre conectada com o universo da moda feminina,
seu primeiro contato com a moda foi através de seus pais,
cujo possuíam uma confecção de roupas e tecelagem,
produzindo para algumas marcas e boutiques gaúchas.
Alguns anos depois, se mudou para Florianópolis e
aos 13 anos, Roberta começou a fazer trabalhos como
modelo, contratada por uma agência de modelos
Catarinense e logo acabou fazendo testes em São Paulo,
surgindo a oportunidade de se mudar para a capital
paulista após proposta de contrato com a agência
Mega Models. Seu sonho de se tornar modelo, aos 14
anos, acabou virando um pesadelo após o falecimento
de seu pai e então a jovem Roberta seguiu outro rumo,
cursando Relações Internacionais em Florianópolis,
com o objetivo de trabalhar na área de importação e
exportação, ligados ao ramo da moda. Porém, mais uma
vez, a vida lhe traçou um caminho diferente e começou a
trabalhar como Digital Influencer em São Paulo.
“Neste período, eu viajei para vários países a trabalho,
fotografando coleções de diversas marcas e, assim,
minha paixão e contato com a moda foram só
aumentando. Porém, no final do ano de 2019, eu estava
um pouco entediada e parecia que o trabalho havia
se tornado uma linha de produção: separar os looks,
fotografar, tratar as fotos e enviar aos clientes (e na
semana seguinte tudo novamente). Neste momento,
me perguntei o que poderia fazer com o conhecimento
que havia adquirido nos últimos anos, e transformar
isso em algo que me desse mais prazer e, consequente,
mais retorno financeiro. E foi daí que surgiu a Hahl
Collection”, revela Roberta.
Roberta conta que, começou a reunir referências de
moda, peças de roupas inusitadas que geralmente
não encontrava nas lojas, idealizou um destino para
fotografar e se inspirar, assim, surgiu a primeira coleção
de sua marca. Em 2020, a pandemia do Coronavírus
acabou “sabotando” seus planos de inauguração do
showroom da Hahl Collection, que estava prevista para

abril e teve que ser adiada para Setembro. Focada em
peças casuais luxuosas, os clientes podem comprar
através do atacado (c/ CNPJ) ou varejo.
“Mesmo em um cenário de pandemia, com menos de
um mês de showroom, eu abri a segunda loja e daí em
diante a Hahl tem sido um sucesso crescente. Hoje eu
cuido e participo de todas as etapas: criação, compra
dos tecidos e aviamentos, até o atendimento ao cliente,
estando mais próxima de todo o processo como um
todo”, ressalta Roberta.
Para 2021, a CEO da marca promete grandes novidades
e a coleção nova que começa a chegar nas lojas em
Fevereiro.
Serviço:
@robertahahl
@hahlcollection
Para mais informações: WhatsApp (11)94832-0796 ou
(11)96362-0797
Endereço: R. Correia de Melo 84, sl 507
Rua Professor Cesare Lombroso, 99.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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REVOLUÇÃO 5G

PARA SUPORTAR OS AVANÇOS
TECNOLÓGICOS OBTIDOS COM A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, UMA NOVA
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA ESTÁ A
CAMINHO E A GRANDE QUESTÃO É O
QUANTO A TECNOLOGIA DO 5G AJUDARÁ NO
COMPORTAMENTO E NA COMUNICAÇÃO DOS
INDIVÍDUOS.
A crise de saúde pública mundial causada pelo
Coronavírus acelerou o processo de digitalização. A
tecnologia do 5G suportará as inovações e novidades
mudando totalmente o nosso modo de pensar, agir e
viver diante da sociedade.
Anteriormente, o 2G permitiu o envio de SMS e E-mail
sem a necessidade de um computador em mãos, o
3G possibilitou o compartilhamento de fotos e vídeos
e, a geração atual do 4G, ganhou uma velocidade sem
precedentes, permitindo diversas atividades on-line e
recursos digitais, com facilidade e agilidade.
É a próxima geração de rede de internet móvel que
promete velocidade de download e upload de dados
mais rápida, cobertura mais ampla e conexões mais
estáveis. Trata-se de utilizar melhor o espectro de rádio
e permitir que mais dispositivos acessem a internet
móvel ao mesmo tempo, segundo a BBC News.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Pexels, iStock
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A rede 5G funcionará de modo que uma série de novas
tecnologias possa ser aplicada, mas os padrões ainda
não foram definidos para todos os protocolos 5G.

5G
Faixas de frequência mais altas - de 3,5 GHz (gigahertz)
a pelo menos 26 GHz - têm uma capacidade maior,
mas como seus comprimentos de onda são menores,
significa que seu alcance é mais curto, ou seja, são
bloqueados mais facilmente por objetos físicos. Assim,
é provável que surjam módulos de antenas de telefonia
menores, próximos ao chão, propagando as chamadas
“ondas milimétricas” entre um número bem maior
de transmissores e receptores. Isso vai permitir uma
cobertura mais ampla.
Mas afinal, por que devemos nos render a essa nova
revolução tecnológica? O mundo está se tornando móvel
e consumimos mais dados a cada ano, especialmente
à medida que aumenta a popularidade do streaming de
vídeo e música. As faixas de frequência existentes estão
ficando congestionadas, levando a falhas no serviço,
especialmente quando muitas pessoas da mesma região
tentam acessar serviços online, ao mesmo tempo.
A nova tecnologia de quinta geração apresenta uma
velocidade 20 vezes maior que a atual, permitindo uma
ultraconexão entre os indivíduos sociais e influenciando
diretamente novos modelos de negócios, estabelecendo
uma nova intersecção entre o homem e a tecnologia,
atingindo inteiramente a comunicação.
A principal vantagem do 5G será sustentar o uso
exponencial de tecnologias como IoT (do inglês, Internet
das Coisas), Realidade Virtual e Inteligência Artificial
e, com isso, possibilitar o desenvolvimento das Smart
Cities e da oferta de serviços, com um milhão de
equipamentos conectados por metro quadrados, menos
de 10 milissegundos de latência.
Com a sociedade mais conectada, o 5G trará a melhoria
da qualidade de vida urbana com casas conectadas,
carros autônomos, drones para serviços de entregas,

delivery automatizado, se tornando um acelerador
de atividades que podem ser desenvolvidas em casa,
assim como, melhor qualidade de vídeo para serviços
de atendimento a partir de qualquer localidade,
gerenciamento de tráfego e segurança em tempo real
e uso massivo de inteligência artificial para acelerar
análises dos dados e traçar decisões e, ou, tendências
de comportamento, entre outros.
No Brasil, segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), previa-se que o leilão das
redes 5G começaria no final de 2020, o que causou
uma grande expectativa. As prestadoras de telefonia
poderão implantar redes com a tecnologia 5G utilizando
equipamentos que operam nas faixas que elas já utilizam
(4G, 3G, 2G e TDMS), desde que os produtos atendam
aos requisitos publicados pela Anatel. A propósito, todas
as grandes operadoras de telecomunicações do Brasil
já têm cidades de teste com cobertura 5G e os relatórios
dos resultados alcançados até agora, são realmente
contundentes. O Annual Report de 2020, publicado pela
Cisco, projeta que o Brasil, em 2023, deverá ter 6% das
conexões com a nova geração de tecnologia.
Segundo o portal Teletime, um estudo da GSMA,
entidade que representa os interesses de operadoras
de telefonia móvel em todo o mundo, mostra que dentro
de cinco anos, a tecnologia estará presente em 7% da
região e somará investimentos de mais de US $60
bilhões. Até 2034, o 5G irá atrair cerca de US $90 bilhões
para a economia latino-americana, representando 5,4%
do PIB regional. Para 74% das empresas entrevistadas,
a tecnologia atrai investimentos justamente por oferecer
maior velocidade de transferência de dados, além de
41% apontarem a permissão de implantação de edge
computing e, 31%, a redução da latência dos serviços.
A estimativa é de que o número total de conexões IoT
aumente de 35 bilhões em 2020 para 83 bilhões em 2024.
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BONITA BAR
E COZINHA
INAUGURA COM
PROPOSTA DE
ENTRETENIMENTO
COM EXPERIÊNCIA
O Bonita Bar e Cozinha acaba de desembarcar no
Itaim Bibi, capital paulista, pronto para promover
entretenimento, com experiência. O complexo é ideal
para quem deseja apreciar bons drinks, curtir happy
hour, jantar, saborear deliciosas pizzas napolitanas
artesanais e... dançar até o dia amanhecer.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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A CASA
Com 420 metros quadrados e pé direito alto (10
metros), o Bonita Bar e Cozinha, com capacidade para
250 pessoas, destaca ambientes modernos, cools e
charmosos que remetem a uma vila rústica com muita
latinidade. Conta com uma generosa área a céu aberto
- que também pode fechar nos dias frios ou chuvosos,
graças ao sistema de teto retrátil - composta por um
bar, mesas com cadeiras espalhadas pelo lugar e
uma simpática estação de pizzas napolitanas. Na parte
interna, um extenso bar, lounges, sofás e a cabine do DJ
completam o espaço da casa.

Para garantir a badalação, a seleção musical traz
boas doses de house music, nu disco e soul. A partir
das 23 horas, o bar fecha a porta da parte interna
e ganha uma nova atmosfera com, direito a pistinha
improvisada em frente à cabine do DJ. O espaço recebe
uma programação diferenciada que inclui: vertentes da
house e dance music (quinta e sexta-feira) e gêneros
variados (sábado). Para os mais animados, o programa
segue até às 2 horas da manhã (quinta e sexta-feira),
já que a casa tem um potente sistema de isolamento
acústico. Sábado, a casa vai até 0h.
Rodrigo Toigo, sócio-fundador do Bonita Bar e Cozinha,
é o DJ residente e responsável pela curadoria musical.
O projeto arquitetônico do Bonita Bar e Cozinha é
assinado por Maria Clara Spyer.
O CARDÁPIO
A cozinha é contemporânea e oferece um cardápio
variado que inclui aperitivos para compartilhar como:
Torresmo de Pancetta Crocante - com geleia de goiaba
picante e picles de cebola roxa (R$ 38) e Burrata Bonita
- com mix de tomates coloridos, molho pesto genovês
e torradas da casa (R$ 61); entradas individuais como
Tartar de Salmão Trufado - na massa filo crocante e
molho aioli de wasabi (R$ 39); pratos principais como
Filé À La Bonita - ancho de 250g, acompanhado de
gratin dauphinois, farofa de bacon e molho demi (R$
56) e Risotto de Cogumelos Trufado com Tornedor
de Mignon 250g - envolto em pancetta e molho demiglace (R$ 74); e sobremesas como Torta de Limão ao

A carta de drinks, assinada pelo renomado mixologista
Marco De La Roche, é o grande diferencial do bar e
destaca três opções - Bonita Drinques: Cuban OAK
Fashioned - rum Bacardi Oro, angostura, açúcar e cítrico
em barril de carvalho; French Daiquiri - rum Bacardi
Superior, licor elderflower e limão tahiti; e Varadero vodka Grey Goose, cranberry, framboesa, hortelã, limão
e espuma de gengibre (R$ 38 cada).

estilo do Chef - farofinha de biscoito, mousse de limão,
merengue francês flambado na cachaça de alambique e
gelato de limão siciliano (R$ 26) e Panqueca de Nutella,
acompanhada de sorvete de creme (R$ 28).
O Bonita Bar e Cozinha oferece também pizzas
napolitanas, que prometem agradar o paladar do
público mais exigente. Na estação de pizza são servidos
cinco diferentes sabores, todas individuais: Bonita muçarela, ricota, mix de cogumelos, azeite trufado e
broto de beterraba (R$ 45); Burrata - burrata, rúcula
e presunto cru (R$ 42); Calabresa - molho de tomate,
calabresa artesanal, cebola roxa e basílico (R$ 36);
Diávola - molho de tomate, muçarela e pepperoni (R$
40); e Margherita - molho de tomate, muçarela e basílico
(R$ 35).
O restaurante funciona de quinta-feira a sábado, das
17h45 às 23h. As pizzas são servidas às quinta e sextasfeiras até 3h; e sábado até 0h.

O cardápio de bebidas também inclui Drink e Tonic: GT
Mule - gin Bombay Sapphire, licor de ervas Alkermes,
água tônica e espuma de gengibre; Tea Tonic - gin
Bombay Sapphire, água tônica, chá de frutas vermelhas
e limão Tahiti; Mango GT - gin Bombay Sapphire, água
tônica, manga, camomila e laranja; Pepino GT - gin
Bombay Sapphire, água tônica, fatia de pepino, limão
siciliano e alecrim; Jack Apple e Tonic - uísque Jack
Daniel’s Apple, água tônica, limão e maçã verde; Tropical
Gin - gin Bombay Sapphire, energético Red Bull Tropical
e laranja; e Melancita - gin Bombay Sapphire, energético
Red Bull Summer, hortelã e limão (R$ 40 cada), além de
clássicos como Aperol, Daiquiri, Negroni (R$ 38 cada),
Dry Martini, Mojito e Moscow Mule (R$ 40 cada); e bebidas
diversas como cerveja (Heineken), uísque escocês (Red
Label e Black Label), gin (Bombay Sapphire e Star Of
Bombay), vodka (Grey Goose), espumante e champagne
(Chandon Brut e Veuve Clicquot), licor (43, Patrón Xo
Cafe e Baileys), tequila (El Jimador Prata e El Jimador
Ouro) e vinho (Veroni Rosé Chileno).
OS SÓCIOS
À frente do Bonita Bar e Cozinha estão os empresários
Rodrigo Toigo, Filipe Violim, Gabriel Nehemy e Lucas
Bizarro. Além deles, completam o time de sócios: Sidney
Zamora Filho, Isabella Zamora, Gabriel Shehtman e
Rodrigo Veroneze.
SERVIÇO - BONITA BAR E COZINHA
bonitabar.com.br
Endereço: Rua Clodomiro Amazonas, 142 – Itaim Bibi,
São Paulo.
Telefone para reservas e informações: (11) 3297-7968 e
99120.8510
Capacidade: 250 lugares.
Horário de funcionamento: Quinta e sexta-feira, das
17h45 às 3h; e sábado, das 13h à 0h.
Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito
(todos) e cartões de débito (todos). Não aceita tíquetes.
Estacionamento: serviço de valet - R$ 25.
Observações: Possui acessibilidade para pessoas com
deficiência, ar condicionado, música ambiente e área
para fumantes.
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DISTANCIAMENTO
EM MEIO A
NATUREZA
VIK é um destino maravilhoso localizado no Valle de
Millahue, Chile. Fascinante hotel, e os extraordinários
Viñedo VIK e Bodega são as bases de VIK, que desde
o momento da sua abertura, não parou de captar a
admiração internacional, atraindo viajantes do mundo
todo para que desfrutem dessa inovadora experiência
de viagem.
Como em todos os Vik Retreats, a propriedade de 11.000
acres (4.400 hectares) evoca uma celebração pela
localização única e é caracterizada por uma arquitetura
e design sem precedentes, arte e decoração, práticas
respeitosas com o meio ambiente, serviço aconchegante
e atencioso, além de uma ampla variedade de atividades
para os hóspedes. Com o holismo como motor e
orientação, toda a experiência VIK é focada no conceito
de que cada elemento vem a se incorporar para criar
uma estadia verdadeiramente nova e única para os
visitantes.

Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação
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No ingresso ao retreat, os hóspedes recebem as boasvindas em espaços transparentes cheios de vida e um
pátio central com um jardim Zen cercado de flores
coloridas e um ondulante cerco talhado. Atravessando a
sala, bem do outro lado do jardim Zen, está Milla Milla,

o restaurante de autor de VIK Chile, supervisionado pelo
Chef Executivo Rodrigo Acuña Bravo. O restaurante, de
paredes transparentes, tem um muro que salienta uma
adega de vinhos de construção sublime, e uma pintura,
“Holismo”, conceptualizada e pintada por Alex Vik.
Munindo-se dos ingredientes mais frescos do lugar, e
implementando práticas como “do campo para a mesa”
e “zero quilômetro”, Milla Milla oferece um cardápio que
muda todo dia e leva os visitantes através de uma viagem
gastronômica concebida pelo Chef, cujas comidas são
tão saborosas quanto bonitas. Os visitantes desfrutam
de pratos tais como linguado em ervas crocantes, lombo
de javali, sopa de mirtilo, zucchinis grelhados ou sorvete
caseiro de morango.
Cada uma das 22 suítes do retreat é caracterizada por
conceitos de design únicos e uma ampla coleção de
peças de arte que incluem instalações especialmente
pensadas para o lugar, feitas por artistas chilenos e
internacionais que oferecem a oportunidade de serem
descobertos nessa singular decoração. Os hóspedes
podem desfrutar tanto, de uma banheira em formato de
rede na Master Suíte VIK, quanto dos mosaicos pintados
à mão que ilustram imagens panorâmicas do vinhedo
da Suíte Azulejo, ou uma pintura em grande escala de
mãos segurando taças de vinho na Suíte Graffiti, entre
muitas outras peças de arte exclusivas.
Localizada no meio do vinhedo, a Bodega Vik pode ser
apreciada do retreat Vik Chile, de onde os hóspedes
podem admirar o elemento arquitetônico primário: seu
teto translúcido de tecido extensível. Projetada pelo
aclamado arquiteto chileno Smiljan Radic, candidato
aos Pritzker Prize, em colaboração com Alex e Carrie
Vik e a equipe de VIK, a adega foi minuciosamente
concebida para criar o mínimo impacto ambiental. O teto
dá a impressão de uma enorme e imaculada asa branca
suspensa sobre a estrutura subterrânea. Atravessando
os vinhedos até chegar à adega, os visitantes descobrem

uma deslumbrante praça de água levemente inclinada,
com água que flui até a construção. Esse magnífico
espelho de água tem uma criativa instalação artística de
pedra com esculturas que evocam um rio,realizada por
Smiljan Radic e sua esposa, a escultora Marcela Correa.
Para os interessados em conhecer mais em detalhe os
vinhos VIK e a cozinha do Valle de Millahue, há aulas
de enologia disponíveis no site, e o Chef Acuña Bravo e
seu time oferecem diversas aulas de cozinha, onde os
participantes aprendem a preparar pratos do autor e a
degustar queijos e maridagem de chocolates. A beleza
de Millahue, o “lugar do ouro”, é comemorada em todos
os aspectos de VIK, particularmente no Spa de Vinho,
que foi imaginado como um verdadeiro santuário que
ressalta a natureza e a diversidade presentes em seu
precioso entorno.
O spa holístico convida os visitantes a desfrutarem
de uma experiência de bem-estar cuidadosamente
pensada para a renovação física e mental das energias,
com terapias especiais que combinam perfeitamente
aromas, texturas e sons, mostrando um incrível leque de
sensações que deixam o hóspede se sentindo renovado.
O fitness center, localizado a passos do spa, adiciona uma
outra face à experiência de wellness - este maravilhoso
espaço tem um equipamento de tecnologia de avançada
e daí são apreciadas as amplas vistas panorâmicas do
terreno, atravessando a piscina infinity até a cordilheira.
Quem quiser levar sua experiência wellness ao ar livre,
pode explorar os diversos caminhos para hiking, se
adentrar no running percorrendo os vinhedos, cavalgar
pela vinha ou fazer mountain bike atravessando os vales.
Você chega a Vik Chile pelo aeroporto de
Santiago, que recebe voos diários dos aeroportos
internacionais de todo o mundo e fica a duas horas
da propriedade. Reservas podem ser feitas por
e-mail areservations@vikchile.com ou ligando para
+56 22 979 8330/+56 22 897 9723.
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OSAKA NIKKEI
Com o requinte e sofisticação de todos os seus
estabelecimentos, o Osaka Cocina Nikkei presente na
América Latina e Miami. O Osaka São Paulo oferece, de
forma exemplar, uma harmônica e belíssima mistura
entre as gastronomias peruana e japonesa, em um
ambiente acolhedor e requintado.
Inaugurado no ano de 2013, em São Paulo, a carta
conta com pratos especialmente produzidos sob o olhar
diferenciado e experiente dos chefs do sushi bar e com
o talento do chef Miguel Ramos, à frente do restaurante,
desde a inauguração.
Com cardápio a la carte, a sofisticação é a marca
registrada, presente na apresentação dos pratos
e também no ambiente, à altura de uma cozinha
internacional.
Como entradas, os ceviches elaborados com ingredientes
típicos surpreendem pela criatividade e pelo sabor. O
Kunsei leva atum defumado, batata crocante, cebolinha
e molho ponzu; o Clássico une a leveza do peixe branco
ao tradicional leite de tigre. Há também a opção com
peixe branco maçaricado e salmão com molho rocoto.
Os típicos tiraditos também são muito apreciados, sendo
o de Wagyu com lâmina de abacaxi e foie gras é um dos
mais pedidos. Ainda merecem destaque o Shake Lime,
preparado com salmão, azeite trufado e raspas de
limão siciliano e o Carpassion, com salmão ao molho
de maracujá, agrião e crispy strips. Vieiras trufadas,
wagyu e enguia também fazem parte do cardápio e são
elementos dos nigiris apresentados na carta.
Entre os pratos principais, alguns saltam aos olhos em
opções como: a Merluza Negra (grelhada com molho de
miso doce e aji panca), o Pisco Ribs (costelas de porco
glaciadas, mel de cítricos, coentro e nibs de cacau) e o
Pato Mochero (pato crocante sobre arroz ao wok, cecina
e shiitake, mel de acerola e maracujá).

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Para as sobremesas, destacam-se o Vulcão Osk
(bolinho de chocolate Callebaut com centro líquidos,
avelãs e sorvete de baunilha) e os Churros (servido com

molho de avelãs, doce de leite e sorvete de canela).
Para acompanhar os pratos, a casa oferece uma carta
excelente de sakes e drinks.
A novidade do Osaka para 2021 é o Subo: um conceito
que oferece, de forma simples e prática, os conhecidos
Pokes havaianos e a tradicional culinária japonesa,
através dos Chirashis (sushi solto) e Donburis (hot
pokes). Os bowls têm aproximadamente 500 g, com
ingredientes frescos de dar água na boca.
Serviço:
www.osakanikkei.com
Rua Amauri, 234, bairro Jardim Europa
em São Paulo – SP.
Telefone: (11) 3073-0234
E-mail: saopaulo@osaka.com.pe
Instagram: @osakasaopaulo @enjoysubo

CUIDADOS 360º
PARA CORPO,
MENTE E ALMA.
A ACTION 360º é um sistema de franchising
especializado no mercado Fitness. Atualmente com
19 unidades em São Paulo, os studios são focados em
aulas personalizadas em treinamento funcional, pilates
e eletroestimulação.
Com o propósito de conectar pessoas através de
experiências 360º para elevar a autoestima, o nome
surgiu pela vontade de cuidar do ser humano por
completo, ou seja, de forma 360º.
Visando atender uma classe mais exigente que busca
treinamento e acompanhamento personalizado, a rede
nasceu após ouvir inúmeras queixas de alunos de
academias sobre a falta de atenção e acompanhamento.
Desta forma, foi desenvolvido um formato de atendimento
com três alunos por horário para cada professor, que
trabalham com exercícios dinâmicos e atendem os
clientes que buscam performance, reabilitação e, acima
de tudo, saúde e qualidade de vida.
As modalidades que o espaço apresenta são:
PILATES, FUNCIONAL e ELETROESTIMULAÇÃO

Cool - Como funciona a eletroestimulação?
A corrente elétrica proporcionada pelo colete utilizado
durante o treino, passa pelo nervo e estimula o
músculo que possui diversos tipos de fibras. Desta
forma, o estímulo gerado faz com que os músculos
tenham contrações involuntárias simulando uma carga
de intensidade igual ou mais forte de um treino de
musculação ou funcional.
Cool - Quais são as intensidades que são utilizadas
nesses estímulos?
Os professores sempre avaliam o condicionamento
físico do aluno e o seu objetivo para a partir disso adaptar
os estímulos necessários durante o treino. Muitas
pessoas classificam a sensação da modalidade como
“choquinhos” mas a verdade é que a eletroestimulação
trabalha com quatro tipos de intensidades de estímulos
diferentes, sendo elas: subsensório, sensório, motor
e nociceptivo. A primeira fase trabalha com cargas
elétricas de pequenas amplitudes até chegar no último
nível onde a frequência é mais alta e mais forte de todas.
Cool - Quantas sessões são necessárias? Quanto
tempo dura cada sessão?
Para que a pessoa obtenha resultados significativos,
são necessárias de cinco a dez sessões, cada uma com
duração de 20 a 30 minutos, que equivalem a 2 horas de
musculação.
Para mais informações:
www.action360.com.br
(11) 97058-2301

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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SANTORINI
BRASILEIRA

A ilha mais famosa da Grécia ganha uma reprodução em
Arraial do Cabo, município do estado do Rio de Janeiro,
no condomínio de luxo no Pontal.
O novo hotspot brasileiro tem ganhado o coração
de muitas celebridades. Por conta da epidemia do
Coronavírus, tornou-se o local dos sonhos para os
amantes da beleza arquitetônica branca e azul. Turistas
de vários estados do país aproveitaram a época sem
viagens para Europa a fim de conhecer o novo espaço
paradisíaco. Em 2020, todas as vagas foram preenchidas.
As residências separadas e arejadas dão menos chance
de contaminação do vírus.
A cidade costeira foi fundada em 1503 pelo conquistador
Américo Vespúcio, mas só em 1985 a cidade se tornou
município após sua emancipação do município vizinho
de Cabo Frio. O grande pedaço de terra grande, possui
diversidades de fauna e flora, praias em enseadas,
dentre elas as mais lindas no mundo. O clima tropical
litorâneo faz jus ao lema da cidade “onde o sol passa
o inverno”, com média pluviométrica anual de cerca de
80mm de chuva, sendo considerada uma das maiores
insolações do estado.
O idealizador e proprietário de três casas, Valmer Chedid,
escolheu o cenário conceito e arquitetônico que se
concentra no ângulo do sol perfeito, vista deslumbrante
do mar e biodiversidade abundante, sendo o grande
propulsor de propagandas para marcas nacionais e
internacionais. A proposta dessa hospedagem luxuosa
dispõe de chefe de cozinha, vida marinha local - Baleia
Jubarte e Tartarugas - suítes master com visual único e
outros serviços.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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“Ao todo, são três residências: Casa Grega, Santorini
Terrace e Loft Grécia In. Todas têm vista para o mar. A
maior acomoda até seis adultos. Já a menor, apenas

um casal. As acomodações estão rodeadas de oito
praias, cinco delas entre as mais bonitas do Brasil. A
paradisíaca Prainha do Pontal de Atalaia, por exemplo,
fica a 1 km de distância”, ressalta o proprietário.
Segundo Valmer, o formato inicial da Casa Grega era a
proposta espanhola de Ibiza mas, por conta da lendária
cenografia da ilha europeia, chamou mais a atenção
do proprietário que hoje enfatiza o local trazendo cada
vez mais turismo para o local e elevando Arraial do
Cabo a nível internacional. O local também é cenário de
casamentos intimistas - miniwedding - charmosos.
O público diferenciado com celebridades tem também
ajudado a trazer mais turistas para o paraíso brasileiro,
como Rafa Kalimann e seu pedido de namoro com
o músico Daniel Caon, após passeio de barco pelas
redondezas da Casa Grega, com direito a jantar
romântico, música composta por ele e uma explosão de
fogos de artifício.
A novidade turística para 2021 é o deck com barco
próprio da Casa Grega, chamado A Grega, saindo de
dentro da hospedagem para o oceano.
O aluguel por temporada está disponível por diárias
a partir de 1200 o casal + taxas. As reservas devem
ser feitas com até seis meses de antecedência via
plataforma do Instagram. A Casa Grega já está com o
espaço lotado até abril deste ano.
Para mais informações:
Intagram: @casagregarj / @santorini_terrace

CONHEÇA A QT
PIZZA BAR NOS
JARDINS
A QT Pizza Bar, comandada pelo casal Matheus Ramos
e Bruna Pires, localizada nos Jardins, funciona de terça
a sexta, das 18:00-22:00 e sábado e domingo, das 17:0023:00.
Entre as medidas tomadas durante a pandemia para
garantir a segurança e bem estar dos frequentadores:
40% da capacidade (40 lugares), distância de 1,5;
funcionários com máscara e luvas, medição da
temperatura, suporte de nutricionista e medicina do
trabalho, álcool gel em todas as mesas e banheiros e
cardápio digital por meio de QR Code ou descartável.
O ambiente da QT é bem arejado, tem um bar externo
com uma agradável varanda. O nome de batismo é
inspirado na frase italiana “Mangia che te fa bene”
(Come que te faz bem!), forma abrasileirada de falar a
expressão “che te” = “QT”.
O projeto arquitetônico feito pela própria sócia foi
inspirado em lugares jovens de cidades cosmopolitas
como Nova Iorque. Na decoração aparecem detalhes
industriais, neons, grafites e objetos que remetem ao
universo da pizza.
O cardápio assinado pela jovem chef carioca Vitória
Calmon (Malta), prioriza as pizzas napolitanas. Elas
são feitas com a técnica de fermentação sourdough,
massa fermentada através de lactobacilos e leveduras
presentes naturalmente no ambiente e nos grãos do
cereal do qual a farinha foi feita.
Para começar, entradas para compartilhar: Arancini
(Bolinho de risoto de costela com maionese de agriãoR$38) e o Pão da casa (com queijo finalizado no fornoR$25).

Na seção de Pizzas, todas individuais, aparecem 14
opções. Entre os destaques: Almôndegas no próprio
molho e parmesão (R$53), Cog Porc (Molho de tomate,
flor di latte, mix de cogumelo e barriga confitada- R$53),
Mortadela (Fondue de queijo, mortadela defumada
e crocante de pistache- R$55)Ovo (Fondue de queijo,
geleia de bacon e gema curada- R$53- Foto) e Vegana
(creme de abóbora cabotiá, couve frita, picles de cebola
roxa e farofa de castanha e alho- R$46).
As redondas podem ser harmonizadas com uma seleção
de azeites disponíveis gratuitamente aos clientes, como
: Alho e ervas secas; Pimentas (rosa, preta e branca) e
zimbro; Limão siciliano; Pimenta dedo de moça e mel;
Laranja; Defumado e Trufado.
Adoce o paladar com a sobremesa Chocolate e Caramelo
(Brownie meio amargo, sorvete nero, pipoca doce e
caramelo salgado- R$28) ou Pizzanoffee (Banana com
especiarias, doce de leite e merengue suíço maçaricadoR$35).
A carta de drinques desenvolvida pelo mixologista Marco
de la Roche, apresenta diversas sugestões: Affumicato
(Bourbon, Campari e Vermute tinto em fumaça de
carvalho- R$36), QT Mule (Gim, Alkermes, água tônica,
limão siciliano e espuma de gengibre- R$36), Julep
da Horta (Bourbon, erva cidreira, hortelã, camomila,
manjericão, limão e açúcar- R$32) e Ma che Mule (Gim,
Campari, vermute tinto e espuma de gengibre- R$38).
Há uma seção dedicada ao Gim Tônica: Mango GT (Gim,
água tônica, manga, camomila e laranja- R$36) é a mais
pedida. E também a coquetelaria clássica representada
pelo Boulevardier (Bourbon, Campari e vermute tintoR$36).
Serviço:
Os pedidos de Delivery devem ser feitos pelo Ifood,
Rappi, Uber Eats ou no tel. da própria casa
(11-3064-9220/98374-8820).
E também Take Away.
QT Pizza Bar
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096. Fone: 11 98374-8820.
Estacionamento com manobrista: R$25
Site: http://www.qtpizzabar.com.br
Instagram: @qtpizzabar
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TEXTO TEXTO
possível e inimaginável, mas sempre respeitando o
meio ambiente e, automaticamente, colaborando com o
ecossistema. O hotel se encontra dentro de uma floresta
de árvores centenárias e os famosos “cenotes”, que são
poços artesianos adorados pela civilização maia.
Totalizando 314 aposentos com acabamentos, detalhes
e ornamentações impecáveis, são divididos em sete
categorias de modo a atender até o hospede mais que
exigente. Alguns quartos oferecem acesso direto às
piscinas infinitas, outros têm vista para o mar e outros
ainda para a floresta e o manguezal.
A suíte, com acesso direto a uma das quatro piscinas
infinitas, é super aconchegante com elementos
sustentáveis, utilizando muita madeira e granito.
Armários em madeira, banheiro espaçoso com chuveiro
com água que cai como se fosse chuva torrencial, toilete
separada, uma banheira de imersão profunda e pias
separadas compðem o cenário.
O aposento tem também uma televisão LED, uma cama
confortável ao máximo, um frigobar bem servido, uma
pequena salinha de estar, o terraço que dá acesso às
piscinas e todas as fabulosas amenidades oferecidas
por um hotel cinco estrelas. O hotel se preocupa muito
em preservar a natureza e é um dos poucos hotéis na
região a ter energia produzida por painéis solares.

PALMAÏA, THE
HOUSE OF AÏA:
O PARAÍSO
DOS DEUSES
MEXICANOS

DE FRENTE PARA O AZUL IRIDESCENTE DO
MAR DO CARIBE, O HOTEL É UM PEDAÇO
DO PARAÍSO NA TERRA OFERECENDO
GASTRONOMIA VEGANA E BASEADA EM
PLANTAS.
Localizado em um canto exclusivo da Riviera Maya,
perto de Playa del Carmen e a 45 minutos do aeroporto
de Cancún, no México, o hotel é um verdeiro oásis para
os hóspedes que procuram paz. A filosofia do hotel é que
temos que estar em harmonia com a natureza e, por
isso, tudo no hotel foi pensado para proporcionar dias
encantadores e diferentes no meio de uma natureza
exuberante.
Texto: Maurício de Souza
Fotos: Divulgação
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O hotel Palmaïa, the House of Aïa não é simplesmente
um hotel. É um lugar onde o hóspede terá todo luxo

Além disso, cada hóspede recebe gratuitamente, no
check-in, uma garrafa térmica de metal colorida para
encher de água ou de outra bebida. Sendo assim,
eliminou-se o uso de garrafas de plástico. Comer no
hotel é um verdadeiro sonho para os veganos e para
aqueles que seguem uma alimentação à base de
plantas. Vale ressaltar que carnes também fazem parte
do cardápio de todos os restaurantes da propriedade.
Com quatro restaurantes, o hóspede tem todas as

TEXTO TEXTO
refeiçðes inclusas, além das bebidas premium.
O café da manhã, o almoço e o jantar podem ser
consumidos no restaurante Su Casa, que é todo em
madeira, com o teto em palha trançada e de frente
para o mar. Com seu estilo chic caribenho e o interior
sofisticado, a primeira refeição do dia pode ser frutas
da estação, chia com manga, gengibre, pedacinhos de
cacau e leite de coco ou ainda o elaborado omelete feito
sem ovos e com tofu, cogumelos e mangericão.
Já no almoço, guacamole com vermes e grilos secos (uma
delícia), couscous, hummus e quesadilla ou enchiladas
de queijo fazem parte do menu. A sobremesa oferecida
é o trio de delícias de chocolate para quem ama doces.
O jantar dos deuses é servido com pratos perfeitamente
decorados, elaborados e deliciosos, como o couscous
israelense com pepino e iogurte, a sopa minestrone de
vegetais, o risoto com sementes de abóbora e aspargos
e o “filé” de couve-flor acompanhado de arroz integral e
batatas. Para terminar, a aprazível tortinha de pistache
e framboesa.
O hotel tem um bar onde o hóspede, com os pés na
areia, pode se deliciar com margaritas de tamarindo
ou a tradicional de limão, feitas com tequila Herradura
Ultra Envelhecido, enquanto escuta música ao vivo. Já
o restaurante LEK, propõe saborosos pratos mexicanos
onde o chef Eugenio Villafaña se inspira na região e
assume sua obrigação cultural em representar, em suas
receitas, uma identidade que seja o espelho autêntico do
local onde o restaurante está instalado.
E também, ele utiliza ervas e condimentos que são
plantados no jardim orgânico do hotel. A culinária
é típica, porém elevada a um nível superior de
sofisticação. Tacloyo com cogumelos, o filé mignon com
batatas e a composição de doces típicos mexicanos
são de tirar o fôlego. Para terminar a estadia em estilo,
recomenda-se ir ao Atlantis Spa, localizado dentro da
floresta e propondo vários tipos de tratamentos e rituais
purificantes.

Logo após o tratamento, o hóspede é acompanhado a
tomar banho no “cenote” sagrado. O hotel também
pensou nas crianças. Para que não fiquem entediadas,
foi criado um espaço para brincar e ter aulas com
professores onde a metodologia de ensino utilizada é a
Waldorf; conhecida por respeitar o desenvolvimento da
criança e estimular a sua autonomia.
Para os adultos, o hotel propõe uma jornada de
autoconhecimento; cada dia o hóspede será guiado a
desbravar quatro portas interiores: a física, a emocional,
a intelectual e a espiritual. Através de massagens,
sessões de yoga, de canto, de música e de artes
plásticas, os assim chamados de “Arquitetos da Vida”,
ajudam os hóspedes a se conectarem com o seu interior.
O hotel é um dos poucos lugares no mundo a oferecer
esse tipo de programa intensivo durante a estadia.
Por fim, se estiver buscando um pedaço do paraíso na
Terra, onde todos os hóspedes são cuidados com muito
amor e carinho, o hotel Palmaïa, the House of Aïa é o
lugar ideal.
Palmaïa, the House of Aïa faz parte dos hotéis exclusivos
do grupo Preferred Hotels & Resorts.
Serviço:
Para maiores informações visite os sites:
www.preferredhotels.com
www.luxelatam.com
www.thehouseofaia.com
23 | COOL MAGAZINE

DESTINO
ESPLENDOR

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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O Boutique Hotel & Spa, Pedra da Laguna, na região de
Búzios, retrata o conceito da arquitetura inspirada nas
fazendas de Minas Gerais, com amplas varandas que
circundam as piscinas e belos jardins, prezando pelo

conforto e atendimento de excelência. Inaugurado no
ano 2000, está localizado a 170 km do rio de Janeiro,
rodeado por uma exuberante vegetação nativa na
península de Armação dos Búzios, ao lado de um dos
lugares mais lindos da cidade, a “Ponta da Lagoinha”,
e a poucos metros da charmosa praia da Ferradura.
O hotel boutique dispõe de serviços personalizados,
conforto e requinte em ambientes onde o bom gosto
está presente em cada detalhe. Em 2017, o espaço

Tânger foi idealizado com influência das cores e
arquitetura marroquina onde a sua elegância, fluidez
e romantismo inspiram a uma viagem de mil e uma
noites, com infraestrutura para receber eventos de 150 a
300 pessoas, especialmente projetado para casamentos
e confraternizações, disponibilizando serviços de buffet,
decoração e cerimonial, ou flexibilizando a contratação
de outros profissionais.
O hotel dispõe ainda do SPA Ananda, que oferece sauna
à vapor, sala de estar, sala para massagens terapêuticas
e para banhos de sais e ervas aromáticas, prática de
yoga e também serviço do dia da noiva.
O hotel pertence à prestigiada Associação Roteiros
de Charme ,oferecendo serviços diferenciados e
proporcionando aos hóspedes momentos de lazer e
bem estar.O empreendimento tem como prioridade o
crescimento sustentável com a utilização de normas e
práticas de preservação do meio ambiente com o reuso
da água da chuva, compostagem para a horta orgânica e
as plantas do jardim, reciclagem de lixo, uso de energia
solar, entre outras.
Serviço:
Rua 06, Lote 06, Od F. Praia da Ferradura - Armação de
Búzios RJ, CEP 28.950-000
Contato WhatsApp: (22) 2623-2569
www.pedradalaguna.com.br
contato@pedradalaguna.com.br
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COZINHA
BRASILEIRA COM
STATUS GLOBAL

LE CORDON BLEU APOSTA EM CURSO
DEDICADO À HISTÓRIA, INGREDIENTES E
RECEITAS NACIONAIS
O potencial da gastronomia brasileira está cada vez
mais contundente no radar internacional. Além dos
chefs estrelados com projeção global e dezenas de
restaurantes que atraem turistas estrangeiros em busca
do circuito das melhores experiências gastronômicas,
a partir de maio, o Le Cordon Bleu, um dos maiores
institutos de artes culinárias do mundo, presente em 20
países, lança um curso completo dedicado ao Brasil.
“O Le Cordon Bleu se estabeleceu no Brasil pelo
potencial de crescimento da gastronomia local e agora
damos este passo para nos aprofundar ainda mais nesta
jornada. A elaboração do currículo deste curso segue
o padrão internacional do instituto e nada impede que
ele seja adotado por outros países no futuro”, explica
Patrick Martin, diretor do Le Cordon Bleu São Paulo.
O público apaixonado pela gastronomia nacional, ou
aqueles que querem fazer da cozinha brasileira o
conceito de seu negócio, poderão se especializar em 360
horas divididas em três módulos: básico – com história,
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apresentação de ingredientes por meio de técnicas
de cozimento e cortes; intermediário – passeio pelas
diferentes regiões brasileiras e seus preparos típicos;
e superior – elaboração de receitas com toque autoral
que mesclam a cozinha brasileira com influências
internacionais.

A escola pretende promover, ainda, encontros dos alunos
com chefs de destaque no mercado, trazendo temas
como, produtos regionais, sustentabilidade, parceria
com pequenos produtores e busca da identidade
nacional na cozinha.
A primeira turma do módulo Básico começa em maio

na sede paulistana, localizada na Vila Madalena, região
Oeste da capital. As inscrições estão abertas e são online
ou presenciais. Para cursar os níveis Intermediário e
Superior, os candidatos precisam ter sido aprovados no
Básico.
Serviço:
Le Cordon Bleu São Paulo
Whatsapp: (11)3185-2525
R. Natingui, 862, 1º andar | Vila Madalena
https://www.cordonbleu.edu/sao-paulo/programmes/
pt-br
Imagens divulgação por Rômulo Fialdini
27 | COOL MAGAZINE

PELE SAUDÁVEL
Os bioestimuladores de colágeno são os queridinhos da
vez utilizados em protocolos faciais e corporais.
A nova tendência apontada pelos profissionais da
área, são os chamados bioestimuladores, ativos que
estimulam a produção do colágeno e promovem
um efeito rejuvenescedor, com resultado natural e
progressivo, ajudando a corrigir rugas e sulcos faciais
rasos a profundos, além de deixar a pele com mais
firmeza, textura e com aquele viço natural.

Texto: Dr. Jose Roberto
Camargo Bazone Filho,
cirurgião dentista e Dra.
Christiane S. Bazone, Biomédica. s
Imagem: Pexels
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de vida, que inclui tabagismo, exposição solar intensa
e atividade física de alta performance, entre outros”,
diz Christiane. “A aplicação é semelhante a do ácido
hialurônico. O produto é distribuído em alguns pontos
da face com uma microcânula bem fina”, ressalta. Saiba
um pouco mais sobre cada tipo de bioestimuladores:
RADIESSE
Além do efeito de preenchimento imediato, a
hidroxiapatita de cálcio estimula a produção natural de
colágeno e age na recuperação, firmeza e elasticidade
da pele. Indicado para amenizar rugas e marcas de
expressão moderadas e graves no rosto.

Como funciona?
“Os bioestimuladores, de um modo geral, provocam
uma leve reação inflamatória na derme, fazendo com
que os nossos fibroblastos (células responsáveis pela
produção de colágeno) se ativem e produzem novas
fibras que dão sustentação à pele”, explica Christiane
Bazone, biomédica de São Paulo. Alguns agem também
como preenchedores, como é o caso do Ellansé e do
Radiesse, que, dependendo da concentração e do
número de sessões dão volume à área tratada. “Eles
podem, em alguns casos, substituir os preenchedores
clássicos”, diz Jose Roberto Camargo Bazone, dentista
de São Paulo.

SCULPTRA
Ao estimular o colágeno, o ácido polilático melhora
o contorno facial e corporal e atenua sulcos, rugas e
marcas de expressão. Não é um preenchedor, mas pode
resultar em um leve volume, mais natural.

O estímulo do colágeno acontece por até 18 meses após
a aplicação, mas o resultado não é igual para todos.
“Depende da capacidade individual de produzir colágeno,
que pode ser influenciada pela idade, tipo de pele e estilo

Serviço:
Consultório: Rua domingos de Morais 1061, conjunto 61
- Vila Mariana, São Paulo
Telefone: (11) 99916-4556

ELLANSÉ
Melhora a textura da pele, deixando-a firme, sedosa e
com aparência saudável. Além disso, a policaprolactona
ajuda a recuperar o volume perdido devido à diminuição
natural da gordura do rosto. Assim, é especialmente
indicada para peles mais maduras ou de quem passou
por processo de emagrecimento severo.
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ESPELHO,
ESPELHO MEU…
A harmonização facial é um dos procedimentos estéticos
mais procurados atualmente em consultórios médicos e
tem como objetivo embelezar e rejuvenescer o rosto do
paciente. O aumento da procura deste novo método de
beleza aconteceu através das celebridades que aderiram
à novidade, trazendo harmonia e novos traços ao rosto,
tais como Kendall Jenner, Bella Hadid, Alok, Gretchen,
Kelly Key, Joelma, entre outras. O grande Boom foi no
início da quarentena, onde as pessoas passaram a se
olhar mais e terem mais vontade de se cuidar, porém
sem precisarem recorrer a cirurgias plásticas.
Os resultados são bonitos, interessantes e naturais,
mas também há exageros; pessoas com características
artificiais ou rostos padronizados que acabam criando
uma impressão negativa sobre o procedimento estético.
Contudo, a Dra. Patrícia Sotero, dermatologista da
Human Clinic, especializada em procedimentos
estéticos e skincare, revela alguns mitos e verdades
sobre a técnica que continuará em alta esse ano.
Mito ou Verdade
A harmonização facial é definitiva?
MITO.
Atualmente nós utilizamos produtos que com o tempo
vão sendo absorvidos pelo organismo do paciente.
Apesar de parecer ruim para alguns, a princípio, pelo
fato de “não durar para sempre”, isto é na realidade um
grande avanço na tecnologia dos materiais utilizados
e que permitiu que este procedimento pudesse ser
tão difundido. Antigamente, os produtos definitivos
costumavam causar muitas complicações tardias, como
a formação de nódulos e migração para outras regiões
da face, que só podiam ser resolvidas com cirurgia.
É possível fazer harmonização facial com resultado
natural, sem parecer que rosto está preenchido?
VERDADE.
É muito possível e, na minha visão, deve ser feito
desta forma. O objetivo da harmonização facial é fazer
uma análise global do paciente e entender dentro de
sua individualidade quais os procedimentos podem
ser capazes de trazer mudanças que o embelezam e
aumentem sua autoestima e felicidade, mas de uma
forma sutil, natural e sem exageros.
Existe uma idade ideal para iniciar os tratamentos
estéticos?
MITO.
Não há uma idade mínima ou ideal para iniciar os
tratamentos estéticos e podemos incluir nisto, a
harmonização facial. A idade que o paciente deve iniciar
é a partir do momento que tem algo em sua face que o
incomoda esteticamente ou que gostaria de melhorar e
tratar.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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O Fox Eyes, que foi tendência em 2020, faz parte da
harmonização facial?
VERDADE.

O Fox Eyes é um procedimento realizado para elevar a
lateral da sobrancelha e deixar o olhar mais atraente. Ele
pode sim fazer parte de uma harmonização facial, mas
isto vai depender da análise individual do paciente, pois
não são todos que se beneficiarão com seus resultados.
A procura continua grande por este procedimento e,
provavelmente, continuará em alta em 2021.
Sobre o especialista
Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a
Dra. Patrícia Sotero é graduada pela Universidade Católica de
Campinas (Puc-Campinas), onde realizou também a residência
médica em Dermatologia. Especializou-se na área de cosmiatria
e tratamentos estéticos. Atualmente faz atendimentos na
Human Clinic, na cidade de São Paulo, e, em Campinas, sua
cidade natal. Também coordena e ministra cursos para médicos
na plataforma MIR-XP sobre harmonização facial, análise da
face, fios, preenchedores, toxinas e outros.

Serviço:
Instagram: @dra.patriciasotero
Atendimento em SP @humanclinicsp | Campinas
Acesse https://sitelink.me/drapatricia/ para mais
informações de contato.

O NOVO CONCEITO
GREEN BEAUTY

TRANSPARÊNCIA, DIVERSIDADE E MEIO
AMBIENTE. A BUSCA POR UM LIFESTYLE
MAIS NATURAL E SUSTENTÁVEL CHEGA AO
UNIVERSO DA BELEZA QUE PROMETE UMA
TENDÊNCIA DE COMPORTAMENTO QUE UNE
100% DA NATUREZA + CADEIA DE PRODUÇÃO
COM RESPONSABILIDADE SOCIAL.
Os ingredientes naturais estão cada vez mais
em ascensão em produtos menos agressivos a
natureza e biodegradáveis. Os produtos com base
natural, geralmente não derivados do petróleo e
sem conservantes tóxicos em sua composição, são
características pontuadas neste novo conceito Green
Beauty que ainda é um mercado em expansão, revelando
benefícios que os cosméticos sustentáveis possuem em
contato com a pele, ajudando também pessoas com
sensibilidades e alergias.
O termo “Green Beauty” designa-se a tradução literal
de beleza natural, já que, os insumos são extraídos
direto da natureza para a produção destes cosméticos,
não contendo nenhum tipo de ingrediente sintético,
geralmente produzidos de forma artesanal e além
disso, com consciência ambiental e animal, pois, não
são produtos testados em animais (cruelty free).
Porém, ainda que contribua ao meio ambiente, é
necessário nós, consumidores, prestarmos atenção aos
rótulos e certificações. O novo conceito ainda é escasso
no mercado beauty e pelo menos no Brasil, ainda não há
legislações específicas para os cosméticos naturais. Ao
falarmos sobre produtos naturais, entramos na questão
de conservação microbiológica, pois estes ingredientes
vindos da terra estão sujeitos a uma proliferação maior
de microorganismos.
Entretanto, o ativo pode ter origem natural, mas nem
sempre trará benefício social e ambiental. Há casos que
a extração de certos óleos e plantas podem causar um
vasto desmatamento ao Ecossistema ou, até mesmo, a
exploração do trabalho infantil e adulto, sem contar no
grande uso de água como matéria-prima, que, segundo
a ONU, estima-se que dois terços do mundo irá sofrer
problemas de escassez hidráulica até 2025.
Muitas vezes, algumas marcas caem em contradição
ao anunciar um único produto green, tendo porém, uma
coleção de cosméticos inteira que não é biodegradável
ou que ao utilizar algum elemento na pré-produção,
prejudicou o meio ambiente. Essa apropriação do falso
discurso sustentável chama-se Greenwashing. Para a
diminuição do Greenwashing, temos a ajuda do Fashion
Revolution - movimento criado com o intuito de tornar
desta mais transparente e conscientizando sobre o
verdadeiro custo da moda e seu impacto no mundo em
todas as fases do processo de produção e consumo
após a tragédia do desabamento do Edifício Rana
Plaza, em Bangladesh, que causou a morte de 1.134
trabalhores e feriu mais de 2.500 vítimas que viviam

em condições de trabalho análogas à escravidão para
marcas globais, em 2013, e atua em mais de 100 países,
incluindo o Brasil, desde 2014 - que divulga anualmente
o Índice de Transparência da Moda Brasil com uma
análise de 40 grandes marcas varejistas do mercado
brasileiro, classificados de acordo com a quantidade
de informações disponibilizadas sobre suas políticas,
práticas e impactos sociais e ambientais, ajudando-nos
a saber sobre como as marcas estão se posicionando na
sociedade, tendo uma visão ampla da sua colaboração
com o meio ambiente e transparência.
As novidades e grandes tendências do mercado Green
Beauty, em 2020, foram as embalagens Carbono Neutro,
pasta de dente verde/vegetal e produtos com Aloe Vera.
Confira algumas marcas veganas que são aclamadas
pelo público no quesito sustentabilidade:
• Face it
• Two one one two
• Dalla
• Care Natural Beauty
• Simple Organic

Texto: Caroline Menis
Fotos: Min An
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DEPILA LASER
Não há dúvida de que a depilação a laser é cada vez mais
procurada por homens e mulheres, pois seu principal
benefício é promover a depilação definitiva. Entre
as técnicas mais modernas e que oferece o melhor
resultado está a depilação a laser na Depila Laser,
empresa que acaba de chegar ao Brooklin, com um
ambiente acolhedor e um novo conceito de Clínica de
Depilação a Laser e estética de resultado. Eles garantem
proporcionar a melhor experiência com Depilação a
Laser, e se comprometem a eliminar completamente os
pelos, pois utilizam o equipamento mais moderno que
existe no mundo atualmente.
Durante o processo de depilação, o laser queima a raiz
dos pelos e só age com eficiência naqueles que estão
na fase anágena, ou seja, em crescimento. Em termos
técnicos, durante a aplicação, a energia emitida pelo
aparelho é atraída pela pigmentação ou melanina do
folículo piloso, levando ao seu enfraquecimento e à sua
destruição.
Há muitos tipos de laser disponíveis no mercado. O
mais eficaz, porém, está na Depila Laser, com o mais
tecnológico e moderno equipamento de depilação a
laser, adequado a todos os tipos de pele e que pode
ser usado em qualquer estação do ano. Desenvolvido
pelo Instituto Wellman, da Universidade de Harvard,
em colaboração com a Cynosure, Vectus™ conta com a
garantia de qualidade da companhia norte-americana
e aprovação FDA. O laser conta com um medidor de
melanina que mensura a densidade média da melanina
na pele permitindo medir, com precisão, o nível de
energia a laser a ser utilizado no tratamento. Ainda
existe um aparelho acoplado, chamado de Skintel ™
Melanina Reader ™, que contribui na segurança de
tratamentos de depilação otimizados sob medida para
cada tipo de pele e etnia.
Para responder às dúvidas mais comuns sobre a
depilação na Depila Laser, conversamos com a Co
Founder da Depila Laser Daniela Lourenço.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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A depilação na Depila Laser dói?
O procedimento é muito confortável. Posso garantir que
a intensidade da dor é muito menor do que a de outros
lasers. A depilação a laser conta com um sistema de
refrigeração próprio que possui uma lente de safira que

é mantida a uma temperatura de 5ºC, o que minimiza
os riscos do procedimento e possibilita muito conforto
ao paciente.
Quantas sessões são necessárias?
Uma resposta exata não é possível porque o número de
sessões depende das características do paciente. O que
posso dizer é que esse número varia entre 3 e 7 para que
o tratamento seja bem-sucedido e o intervalo de uma
sessão para outra deve ser respeitado, sendo esta pausa
de 21 a 30 dias, no máximo.
Quais são os cuidados que o paciente deve tomar?
O principal cuidado diz respeito à exposição ao sol. O
paciente deve evitar se expor ao sol antes do tratamento
e ao longo da semana posterior. Mas, se a exposição for
inevitável, ele deve usar protetor solar acima de 30. Após
cada sessão, o paciente pode retomar normalmente
suas atividades diárias.
Qual é a eficácia da depilação a laser na Depila Laser?
Extremamente eficaz, sendo superior em comparação
com outras depilações a laser que existem no mercado.
Na clínica, percebemos uma redução de 80% a 95% dos
pelos de cada paciente, já nas 5 primeiras sessões. Claro
que o resultado depende de uma série de fatores que
variam de paciente para paciente, como, por exemplo,
alterações hormonais. Em pacientes com pêlos mais
grossos e pigmentados, o resultado é mais rápido e já
pode ser percebido logo nas primeiras sessões.
Por que mensurar a melanina é importante para o
sucesso da depilação a laser?
A mensuração da densidade média da melanina na
pele permite que possamos medir, com precisão, o
nível de energia a laser a ser utilizado no tratamento.
Na Depila Laser, há um aparelho acoplado ao laser,
que se comunica com o mesmo para obter resultados
superiores.

O LUGAR PERFEITO PARA CUIDAR DE VOCÊ!
Emagrecimento Saudável | Responsabilidade Médica
Estrutura Hoteleira | Lazer Integrado
Brasil - São Paulo - Sorocaba
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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
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VOCÊ SABIA QUE
EXISTE UMA
ACADEMIA DA
FACE?

GRAÇAS À TECNOLOGIA DO ULTRASSOM
MICROFOCADO, PODEMOS REDUZIR A
FLACIDEZ, A GORDURA LOCALIZADA E OS
EFEITOS DO ENVELHECIMENTO NO ROSTO,
SEM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS!
No processo de envelhecimento, a nossa musculatura
começa a ficar frouxa, tendo uma super perda de
colágeno e elastina. Por não produzirmos mais colágeno
a partir dos 30 anos, começamos a notar cada vez mais
as rugas e a flacidez da pele. Aquela famosa papadinha,
ou a bochecha mais caída por conta da diminuição da

produção de colágeno da pele, entre outras diversas
queixas do processo de envelhecimento. Um dos
grandes avanços para tratamentos faciais e corporais
não-invasivos é o Ultraformer III. Através das suas
diversas ponteiras, é possível alcançar as camadas
mais profundas da pele, chegando até a fáscia, tecido

Texto: Caroline Menis
Fotos: Edgar Brailla
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feito de colágeno que envolve os músculos. Sendo
possível assim, fazer um lifting facial sem corte,
devido ao aquecimento profundo na pele, criando uma
coagulação do tecido - ‘’as ondas sonoras geram calor
de 60 a 70°C, fazendo com que o corpo produza uma
reação inflamatória. Essa reação resulta na melhora
da flacidez da pele, da musculatura e das rugas finas
da região tratada’’, destaca a médica especialista em
Dermatologia Estética, Dra. Pâmela Borsatto.

ULTRA Neck Lift: melhorar flacidez e textura da pele do
pescoço
ULTRA Double Chin Reduce: melhoria da flacidez e
gordura localizada na papada
ULTRA Body Reduce & Lift: emagrecer e firmar o corpo

Tratamento
Dra. Pâmela Borsatto, nos contou que o ultrassom
microfocado e macrofocado são para regiões e
tratamentos distintos - “O Ultrassom Microfocado é
utilizado no rosto, para abertura dos olhos, bolsas
de olheiras, eversão de lábios, tratamento de linhas
finas no rosto inteiro, afinamento facial, diminuição da
papadinha, redução das rugas no pescoço e o famoso
efeito Fox Eyes. Já o Ultrassom Macrofocado é utilizado
no corpo, atuando na redução da flacidez e da gordura
localizada”. O Ultraformer III prepara a pele do rosto e
do corpo para possíveis procedimentos, uma vez que
cria uma ótima estrutura muscular. São necessárias de
1 à 3 sessões por ano. Segundo a Dra. Pâmela Borsatto
- ‘’ Com o decorrer dos primeiros 3 meses após a
primeira sessão, começa a ocorrer o reagrupamento
do colágeno e o aumento do tônus da pele. E é a partir
do terceiro mês que temos um resultado magnífico,
pois conseguimos realmente ver a melhoria do tônus
muscular e do afinamento facial’’.
Esse procedimento pode ser feito em todos os tipos de
pele, até em pacientes mais jovens para afinar o rosto e
desenho do contorno facial.
Dói?
É um tratamento conhecido por ter um estímulo de dor
no corpo, porém, segundo a Dra. Pâmela, é utilizado
anestésico tópico, o que já ameniza a dor, deixando
o procedimento bem tolerável - ‘’ Depende muito da
sensibilidade de cada paciente!’’.
Segundo Dra. Pâmela Borsatto, o Ultrassom microfocado
e macrofocado conta com inúmeros benefícios:
• Efeito Lifting facial imediato
• Contorno corporal
• Afinamento facial
• Efeito Bichectomia
• Melhoria do tônus muscular
• Diminuição da flacidez
• Corrige sinais de envelhecimento
• Procedimento não invasivo
• Tratamento rápido
• Tratamento para corpo e rosto
• Melhoria na qualidade da pele
• Tratamento de Rosácea
Alguns dos protocolos recomendados pela Dra.
Pâmela, e que você pode encontrar no Grupo Taiz
Campbell:
ULTRA Fox Eyes: abrir o olhar, efeito olhos de raposa
ULTRA Wrinkle Eyes Lift: melhorar pálpebra inferior
ULTRA Cheeks Reduce: emagrecer e fazer lifting do
rosto, efeito bichectomia like
ULTRA Lips: melhorar flacidez ao redor dos lábios

Sobre Dra. Pâmela Lorena Borsatto

Formada em Medicina pela Universidade de Cuiabá e especializada em
Dermatologia Clínica, Dermatologia Estética e Dermatologia Cirúrgica,
a médica Dra. Pâmela Borsatto atua na área de Dermatologia no Grupo
Taiz Campbell, clínica renomada na área estética.
Dra. Pâmela é super ativa no seu Instagram, lá ela divide o seu diaa-dia na clínica, aborda diversos assuntos importantes do universo
da dermatologia e oferece diariamente diversas dicas para quem
tem doenças de pele - “Minha missão é conseguir levar o máximo de
informação possível sobre esse mundo que tanto amo e mostrar que a
dermatologia vai muito além da beleza, é sobre ter cuidado e amor, por
algo tão importante do nosso corpo. Não é só deixar mais bonita ou mais
bonito, é sobre levar autoestima e saúde para milhares de pessoas.”,
afirma a dermato.

Quer ficar por dentro do que tem de mais novo nessa
área? Siga a Dra. Pâmela nas redes sociais!
Instagram: @dra.pamelaborsatto // @grupotaizcampbell
Telefones: (11) 96719-9199 | (11) 4115-9191
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EXPERT EM
TRANSPLANTES
CAPILARES E NA
TÉCNICA FUE
Graduado inicialmente em Medicina com especialização
em Cirurgia Geral e Trauma, Dr. Thiago Bianco,
direcionou sua carreira para a área de Transplantes
Capilares.
Com o intuito de buscar expertise nas mais modernas
técnicas de transplantes capilares, o especialista foi
à Europa; onde atingiu proficiência na técnica FUE;
transplante de barba e de sobrancelhas (até então
técnicas que estavam iniciando no Brasil). A Clínica
de Restauração Capilar Dr. Thiago Bianco é referência
em técnica FUE, sendo uma das primeiras do Brasil
com experiência consagrada, e, por sua atuação de
excelência, Dr Thiago Bianco se tornou o especialista
em transplante capilar mais procurado pelos famosos.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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O transplante capilar é um grande aliado dos homens
que sofrem de calvície. Por isso, é preciso passar
por avaliação de um profissional especializado que
possa examinar a saúde do couro cabeludo e dos fios.
Muitos famosos como o cantor Roberto Carlos, a dupla
sertaneja Marcos e Belutti, Lucas Lima, (marido da
cantora Sandy), Santiago (dupla Guilherme e Santiago),
o apresentador de TV Rodrigo Faro, Tom Cavalcante e
Lucas Lucco (artista), além de diversos jogadores de
futebol e atletas já fizeram o procedimento.

Com inovação constante, Bianco implementou também
em seu consultório, um aparelho inédito que por meio
da tecnologia com análise de dados, é possível uma
tomada de decisão mais precisa. Bianco também passa
a oferecer de maneira inédita no país o HairMetrix, um
software associado ao tricoscópio capilar que utiliza
Inteligência Artificial para analisar, em tempo real, o
couro cabeludo, gerando informações detalhadas.
Essa tecnologia é a primeira no mundo a realizar
análises e diagnósticos das causas de calvície. Com
este aparelho é possível detectar em minutos a origem
da perda de cabelos, e ainda diferenciar uma alopécia
androgenética (patologia que causa perda e, caso não
seja tratada, leva até a calvície), do efeito alopécia difusa
ou eflúvio telógeno (perda aguda e progressiva do cabelo
após doenças crônicas ou febris, estresse emocional
ou parto, no caso das mulheres, onde o cabelo se
desprende facilmente) processando automaticamente
os dados sem a necessidade de incisão ou desconforto
do paciente. De forma rápida e precisa, registra a
condição dos cabelos antes e depois da execução de
procedimentos. A união dessas tecnologias entrega aos
profissionais o mais avançado sistema de diagnóstico
por imagem.
CURIOSIDADE
Cool - Conte-nos mais sobre a técnica FUE.
Conheci a técnica na Espanha, onde adquiri
conhecimentos sobre transplante capilar e a técnica
FUE (Follicular Unit Extraction) estava se iniciando.
Em português, o termo FUE (Follicular Unit Extraction)
significa Extração de Unidades Foliculares. Nesta
técnica, é extraído fio a fio da área doadora, sem a

necessidade de incisão; o que não deixa a cicatriz linear,
característica de outros procedimentos. A FUE exige
mais prática e habilidade do cirurgião, pois os folículos
precisam estar intactos para serem transplantados. Por
não possuir cicatriz linear, permite aos pacientes uma
maior liberdade na escolha do corte de cabelo, podendo
inclusive utilizar o cabelo raspado sem que as cicatrizes
fiquem aparentes, como ocorre com outras técnicas.
Cool - Quais são os benefícios do transplante capilar?
Os benefícios do transplante capilar vão muito além
de uma cirurgia estética, do simples visual. Ela é uma
cirurgia de resgate da autoestima e autoconfiança,
onde o paciente volta a se gostar, a se olhar no espelho.
O transplante capilar estimula o paciente a voltar a se
cuidar, a melhorar a saúde e o organismo como um todo,
é sinônimo de qualidade de vida.
Cool - Qual foi o momento mais especial da sua carreira
até agora?
Ser reconhecido como um cirurgião de destaque quando
o cantor Roberto Carlos, durante uma viagem, encontrou
uma revista brasileira com matéria sobre meu trabalho,
entrou em contato, e realizou o transplante capilar
comigo.
Cool - Durante a pandemia, você pode perceber uma
alta na área de procedimentos estéticos, incluindo o
transplante capilar?
Sim, durante a pandemia houve aumento em torno de
30% de transplantes capilares.
Sobre o Dr. Thiago Bianco
É membro titular da ISHRS (International Society of Hair Restoration
Surgery) e do WFI (World FUE Institute). É um dos primeiros cirurgiões a
realizar o transplante microfolicular guiado por vídeo, que inaugura uma
nova era nos transplantes capilares, permitindo densidades até 3 vezes
maiores do que as cirurgias realizadas atualmente. Pioneiro na técnica
FUE (Follicular Unit Excision), Bianco é um dos maiores especialistas
em giga sessões com densidade extrema, tornando-se conhecido
mundialmente por suas cirurgias.

Serviço:
Instagram: @thiagobiancoleal
https://www.instagram.com/thiagobiancoleal/
https://www.thiagobianco.com.br
CRM-SP: 125.407
37 | COOL MAGAZINE

PRIMEIRA
CONSULTA AO
ODONTOPEDIATRA

A PREVENÇÃO SEMPRE É O MELHOR
CAMINHO.

Inaugurada em outubro de 2020, a Hori Kids é uma
clínica voltada ao atendimento infantil. Com espaço
lúdico e aconchegante, o foco é a prevenção e cuidados
com a saúde bucal de gestantes , bebês e crianças.
Dra Bruna Mantovan, odontopediatra da clínica,
tira algumas dúvidas sobre a primeira consulta ao
odontopediatra.
Quando deve acontecer?
Antes do bebê nascer, a mãe deve pas sar pelo prénatal odontológico; após o nascimento e antes dos
dentes surgirem, o bebê também deve passar por es sa
consulta.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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nascimento dos primeiros dentes e cuidados com a
saúde bucal.

No pré-natal odontológico serão, passadas informações
relevantes para o período, como a amamentação e uso
de bicos artificiais (chupeta, mamadeira).

E se o bebê chorar?
Nessa fase, o choro é a única maneira que o bebê
tem para se comunicar. Sendo assim, é comum que
aconteça. Porém, a parte lúdica ajuda para que esse
momento seja o melhor possível.

Na consulta do bebê, é realizado o exame clínico
para diagnóstico de alterações (como freio lingual
curto-língua presa), orientações sobre dieta e cárie,

Rua Bandeira Paulista , 726 - Conj . 74
Itaim Bibi - São Paulo
Instagram : @horikids
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ARQUITETURA

CASA COR
SÃO PAULO
A sabedoria popular diz que quando uma porta se fecha,
uma janela se abre, trazendo sempre novas visões e
oportunidades. Com essa inspiração, CASACOR, a mais
completa mostra de arquitetura, design de interiores
e paisagismo das Américas, criou o projeto Janelas
CASACOR, tornando a exposição um portal para ver
o mundo de um jeito diferente, transformando as
inquietações deste momento que pretende apontar
as tendências do novo morar. Para isso, convidou o
seu elenco de arquitetos, designers de interiores e

SIG BERGAMIN - BANHO DE LUZ, ESPAÇO DECA
A área é dividida em compartimentos: chuveiros,
banheiro, local de massagem, pias. E o que se poderia
esperar de convencional, termina aí. O banheiro
desenhado pelo arquiteto é um caleidoscópio que
ameniza o excesso de cinza da cidade. Feitos de vidro
colorido, os painéis que demarcam as áreas recebem
a luz do sol e derramam as cores no piso, criando um
espaço lúdico que se vale ainda da iluminação para fazer
as vezes de água.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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paisagistas a refletirem sobre qual será o formato
da casa pós-pandemia, em um formato Phygital. O
formato Phygital - junção de físico com digital - é um
projeto híbrido que mantém em seu DNA o foco na
experimentação e da vivência do público, mas que
coloca como prioridade as mudanças de segurança
sanitária impostas pela pandemia do novo Coronavírus.
O resultado desse exercício criativo foi exibido em
vitrines instaladas em contêineres, em 19 bairros na
cidade de São Paulo, fornecendo primeira vez uma
exposição inclusiva, gratuita e segura, coerente com sua
decisão de assegurar a integridade física da comunidade
de aficionados pelo universo da casa. Os ambientes
internos poderão ser acessados, mas somente por uma
janela virtual: o site janelascasacor.com.br.

ROBERTO MIGOTTO E RICK MINELLI - ESTÚDIO R2M
“A casa é o nosso refúgio no mundo, é onde o nosso ser
mais íntimo se reflete”. O pensamento expresso pelo
arquiteto Roberto Migotto traduz o seu projeto, pensado
em conjunto com Ricardo Minelli, em que o design
afetivo assumiu um lugar de extrema importância. O uso
da madeira, uma marca do escritório, aparece na forma
de laminado, revestindo as paredes e proporcionando
conforto acústico. O paisagismo é de Luiz Carlos Orsini.

ARQUITETURA

ESTER CARRO, VERONICA VACARO E PLANTAR IDEIAS
- GALERIA FAZENDINHANDO
“Esta é uma comunidade bastante envolvida com arte e
cultura”, conta a arquiteta Estar Carro, que ao lado de
Veronica Vacaro levou à frente a ideia de instalar o contêiner
na entrada do Jardim Colombo, parte do complexo de
Paraisópolis, e fazer dele uma galeria de arte. A produção
local de música, artes plásticas e outras formas de
expressão nascidas no Jardim Colombo, terão um espaço
permanente de exposição nessa nova galeria, que será
doada à comunidade. O entorno ganhou vida e muita cor no
projeto de paisagismo do escritório Plantar Ideias.

FAU+D MACKENZIE ACOLHE E RODRIGO MINDLIN
LOEB - COZINHA COMUNITÁRIA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL SACOLÃO FREGUESIA DO Ó
O projeto saído de muitas pranchetas, de professores e
alunos trabalhando próximos à liderança comunitária
do Tiro ao Pombo, na Freguesia do Ó, deu corpo a uma
cozinha comunitária no estacionamento do famoso
Sacolão do bairro. Grupo realizador: Ana Carolina
Sevzatian Terzian, Ana Clara Trench Fogaça de Almeida
de Matheus, Antonio Fabiano Jr., Antonio Vissotto, Celso
Aparecido Sampaio, Gabriela de Miranda Papi, Lizete
Maria Rubano e Karen Ueda e Rodrigo Mindlin Loeb.

ÉRICA SALGUERO - TEMPERO DA VIDA
Uma grande tela de TV já diz a que veio: reunir a família
no ambiente que se tornou, mais do que nunca, “o
coração da casa”, de acordo com a arquiteta Érica
Salguero. “Como precisaram ficar tanto tempo em
casa, as pessoas acabaram cozinhando mais”, diz. “Ele
pode dar continuidade à sala e à varanda”, ressalta a
arquiteta.

KIKO SOBRINO - CAMADAS DE VIDA
O que está por trás de uma pedra de cinco toneladas,
protagonista absoluta do container do arquiteto e artista
plástico Kiko Sobrino, é a ideia de retorno ao que há de
mais essencial nas nossas vidas e nas nossas casas. Em
um mundo cada vez mais digital, a pedra “é a atenção ao
mínimo, à raiz”. As cores intensas usadas no contêiner
levam a outra reflexão: ao contrário dos outros países
tropicais, optamos pelos tons neutros, pela não-cor.
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ARQUITETURA

BRUNETE FRACCAROLI - SIMPLICIDADE
As cores sempre marcaram presença nos ambientes
criados pela arquiteta Brunete Fraccaroli. Pois ela chega
ao projeto Janelas CASACOR com um espaço totalmente
branco. Das paredes pinceladas com tinta alto brilho
aos estofados impermeabilizados, tudo em seu pequeno
living integrado a uma cozinha tem na assepsia o foco
principal. “Precisamos voltar à simplicidade”.
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TICIANE LIMA - ESTÚDIO ELO
“A pandemia tornou a casa um cristal frágil. Para
fortalecê-la, precisamos de uma boa dose de
autoconhecimento, união e respeito pelo planeta”. É
assim que a arquiteta Ticiane Lima traduz uma obra de
arte de Ricardo Bueno, que traz duas formas de latão
ligadas dentro de um invólucro de vidro soprado, em um
espaço compacto, multifuncional e organizado.

ARQUITETURA

GUSTAVO MARTINS - CAIXA DE HISTÓRIAS
O arquiteto Gustavo Martins teve uma missão dupla:
sua biblioteca ganhará uma segunda vida em uma
comunidade carente da cidade, onde crianças de cinco
a onze anos poderão desfrutar de um espaço lúdico
e prático. Mas, em sua primeira aparição, na praça
Panamericana, a biblioteca traduz “uma nova visão do
home office”, segundo o arquiteto. “É uma biblioteca
de memórias, de lembranças”. Madeira, móveis
confortáveis e uma grande estante em ziguezague
trazem esse clima de aconchego.

FERNANDO BRANDÃO - ETC
Esqueça a ideia de um elefante branco no meio da sala.
No espaço batizado ETC, o arquiteto Fernando Brandão
nos apresenta ao verdadeiro incômodo: o vírus que
circula entre nós, representado pelo colorido elefante
grafitado pelo artista plástico Carlos Matuck. “Quando
as pessoas ficaram reclusas, passaram a prestar mais
atenção à casa. E o home office incorporou o conforto
necessário”, conta o arquiteto.
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ARQUITETURA
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LÉO SHEHTMAN - OFFICE TERRA BRASIL
“Estamos de volta ao lar, olhando para a nossa casa, para
a nossa memória afetiva”, anuncia Léo Shehtman. Não
à toa, o Home office proposto pelo arquiteto reverencia
o aconchego, evidenciado pela madeira que forra do
piso ao teto. “Ela também ajuda a quebrar a atmosfera
industrial do contêiner”, explica Shehtman.

SIG BERGAMIN - BANHO DE LUZ, ESPAÇO DECA
A área é dividida em compartimentos: chuveiros,
banheiro, local de massagem, pias. E o que se poderia
esperar de convencional, termina aí. O banheiro
desenhado pelo arquiteto Sig Bergamin é um
caleidoscópio que ameniza o excesso de cinza da cidade.

LEO MANCENIDO - STREAMING ROOM 01
Janelas que olham o mundo e que nos olham. Pessoas
distantes que surgem na palma da nossa mão, na tela/
janela do celular. Esse universo que parecia distante há
poucos anos, já aportou entre nós – e fez morada no
contêiner transformado pelo arquiteto Leo Mancenido.
Se estamos tão conectados, por que não ter em casa um
espaço dedicado às nossas conexões virtuais? Essa é
aposta do arquiteto ao trazer para o seu contêiner.

MURILO LOMAS - COZINHA CANVAS DECA
A primeira surpresa: em vez de um contêiner, a cozinha
desenhada por Murilo Lomas ganhou corpo no espaço
de um antigo restaurante em uma esquina prestigiada
da capital paulista. Com isso, o arquiteto exibe não uma,
mas três janelas: enquanto a primeira enfoca a área de
trabalho, a segunda mostra uma espécie de lounge, com
adega e uma mesa redonda de tampo colorido, feito com
pedaços de mármore.

ARQUITETURA

SUITE ARQUITETOS - A CASA CONECTADA LG
O projeto propõe uma reflexão sobre a diversidade e a
importância de construirmos um futuro com equilíbrio
de oportunidades e direitos iguais. Assinado pelo Suíte
Arquitetos, o espaço apresenta os lançamentos da Suite
Design como o sofá Friso e as poltronas Trama e Céu.
Durante o período de exposição, todo lucro das peças
Suite Design vendidas será destinado a ONG IKMR, uma
ONG que oferece suporte às crianças refugiadas no
Brasil. A Casa conectada conta com o sistema e conceito
de morar da LG, em que todos os produtos expostos

são conectados através de inteligência artificial, via
tecnologia ThinQ.
Serviço
Fotografias: Salvador Cordaro e Leka Mendes
https://casacor.abril.com.br/
https://www.janelascasacor.com/edicoes/edicao-saopaulo/
Instagram: @casacor_oficial
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TEXTO TEXTO

NOVO CONCEITO EM
INTERIORES

A JOVEM ALAGOANA MARCELA ALBUQUERQUE,
COMANDA O ESCRITÓRIO MALBU ARQUITETURA
E INTERIORES, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA
OLÍMPIA – SÃO PAULO, ATUANTE NA CAPITAL
PAULISTANA E EM DIVERSOS CENTROS DO
TERRITÓRIO NACIONAL.

Regionalista, a arquiteta tenta imprimir suas raízes
através da utilização de materiais naturais e itens de
arte popular brasileira. No escritório, assina projetos
contemporâneos onde os excessos são cuidadosamente
substituídos por peças e elementos pontuais. O laço com
a cultura nordestina ajudou a profissional a formatar
interpretações mais sensíveis sobre os espaços. Essa
compreensão é traduzida claramente em seus projetos,
através de layouts fluidos e adaptados ao novo jeito de
morar contemporâneo.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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A arquiteta acredita que todo projeto deve contar uma
boa história, seja imprimindo a identidade de uma marca
ou expressando a personalidade de seus clientes nos
detalhes da decoração. Nas primeiras reuniões, gosta
de entrar como ouvinte, captando detalhes subjetivos
como preferências, expressões e posicionamento. Essa
leitura é fundamental para a elaboração do conceito.

TEXTO TEXTO
COOL: Como é a sua relação com o design de mobiliário?
Gosto sempre de desenhar peças de design especiais
para cada projeto. Elas costumam ser elaboradas a
partir de um hábito cotidiano ou hobbie do cliente. É
importante que além do apelo estético possuam uma
atribuição funcional.
Cool: Dentro de um mercado de trabalho engessado,
como essa jovem geração tem se diferenciado?
Somos uma geração preocupada com questões
ambientais e que busca incessantemente pelo
novo. No escritório, costumamos dizer que somos
um laboratório de ideias. Estudos e pesquisas são
realizados diariamente. Trabalhamos com referências,
mas costumamos ressignificá-las para imprimir nossa
identidade. Também conduzimos o cliente com as etapas
técnicas, usando em nosso processo a formatação das
metodologias de trabalho e cronogramas, visando o
cumprimento dos prazos planejados.
Cool: Quais são as áreas de atuação da Malbu?
No escritório, seguimos três linhas de trabalho. Os
projetos de reforma e interiores são nosso carrochefe, onde realizamos desde a concepção até o
acompanhamento de obras e produção final. Atuamos
também com projetos de arquitetura residencial, já
contando em nosso portfólio com algumas residências e
prédios de até cinco andares. No setor de incorporação,
um segmento que queremos atuar cada vez mais,
estaremos entregando nossas primeiras obras ainda
neste ano.

Cool: Como define o estilo dos projetos do escritório?
Gostamos de misturar elementos, formas e tendências.
Procuramos não ficar limitados a uma só linguagem,
afinal cada cliente possui suas preferências. Temos
muito respeito com as solicitações de cada usuário,
porém buscamos encaminhá-los para uma linha de
projeto mais minimalista. Esta pluralidade de estilos
permite que cada esboço tenha uma identidade única e
sem limites.

Cool: O que você acha que mudou no programa de
necessidades das residências após a pandemia do
Coronavírus?
Além do habitual espaço para home office, os clientes
estão preocupados com questões de higienização. Para
isto, temos criados nos Halls de entrada pequenos
cômodos de boas vindas onde o usuário pode armazenar
casacos e sapatos cumprindo sua rotina de higienização.
Os espaços residenciais são diretamente influenciados
pelo estilo de vida das famílias. Após a pandemia,
novos hábitos foram surgindo, um bom exemplo seria
a preferência por alimentos orgânicos cultivados em
casa. Aqui em São Paulo, temos projetado mini hortas
em apartamentos. Passar mais tempo em casa afetou
diretamente a maneira como as pessoas interagem com
seus lares. Em geral, um estilo de vida mais simples e
ligado a questões essenciais tem ganhado cada vez mais
força.
Serviço
Endereço: Rua Helena, 170, Conjunto 111 – Vila Olímpia
–SP
Telefone:(11)3842-3879
contato@malbu.arq.br
https://www.malbu.arq.br/
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A NOVA ERA DE
FRENTE PARA O
MAR

UM CONVITE AO ENCONTRO DE SABORES
E SENSAÇÕES COM A BRISA DO MAR,
O QUATRO7 TRAZ UM NOVO CONCEITO
AUTÊNTICO E COSMOPOLITA
O despertar de sabores e sensações está próximo
de acontecer em Balneário Camboriú, trazendo
exclusividade para a região que atraca de vez na Avenida
Atlântica. É o destino certo para quem busca desfrutar
de sofisticação e serviço de qualidade num só lugar.
					
A alta gastronomia é um de seus pilares. O público terá
o privilégio de apreciar um cardápio especial, concebido
após meses de pesquisas, onde a valorização dos
produtos locais e todos os processos que envolvem a arte
do slow food, resultam numa experiência gastronômica
ímpar, como explica Bruno Faro, chef responsável pela
cozinha da casa: “Nosso foco é proporcionar sabores
únicos com receitas exclusivas. Essa combinação leva
à satisfação e percepção de qualidade, resultando em
momentos memoráveis”.				
Para os amantes de uma boa música a satisfação
também está garantida, este é outro destaque da casa.
A estética sonora foi pensada para harmonizar todas as
ocasiões, quando aliada aos demais serviços do lugar,
resultam no que formam a essência: Quatro7 - Music
and Food.					
A frente deste promissor restaurante estão os sócios
Bruno Faro, chef renomado na região que assume o
posto de gestor, com outros grandes empreendedores
do Estado, como Felipe Fernandes (Café De La Musique),
Neto Scardovelli (Team Scardovelli), Matheus Macedo
(Green Valley/Maiori Club), Jow Sendeski (Noah Club/
Mozaiki Gin), Marlon Luft (Rav do Brasil/ZBL Advogados),
Phellipe Abdo (PH/ABDO Boutique Imobiliária) e Marco
Tomellin (Rav do Brasil/Madenorte).

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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A casa
Um ambiente refinado foi projetado para oferecer
uma experiência completa aos clientes. Assinado
pela arquiteta Patricia Furukawa, o projeto tem como
protagonista o estilo Art Déco, movimento que surgiu na
França na década de 1920, resultando na composição
perfeita entre arte e gastronomia.

O empreendimento terá três espaços: O restaurante, o
bar e a casa noturna, com possibilidade de adaptação
para eventos privados. Cada setor foi estudado
individualmente por meio de um projeto funcional e
harmônico. As influências de renomados restaurantes
de sucesso pelo mundo estarão evidentes nos espaços
e também nos detalhes. Ornamentações extravagantes
do estilo clássico, cores fortes de Bauhaus, geometria e
simetria do cubismo formam a exclusividade do lugar.
A divisão dos ambientes também é outro ponto forte do
projeto que foi idealizado para que cada celebração seja
marcante. Desperte os seus sentidos e faça parte dessa
nova era.
Serviço:
Endereço: Avenida Atlântica, 5020 - Centro, Balneário
Camboriú/SC.
Atendimento: Qua e Qui: 19h às 00h. Sexta: 19h às 04h.
Sábado: 12h às 01h. Domingo: 12 às 18h.
Mais informações pelo telefone: (47) 98916-4262

TEXTO TEXTO

NOVA TENDÊNCIA
PARA O SETOR
IMOBILIÁRIO
COMERCIAL
Abrir o próprio negócio tem um custo alto de
investimento e envolve diversas despesas. Durante
a pandemia, houve uma queda exponencial no ramo
imobiliário comercial e, como alternativa, surge uma
nova tendência: o Coworking.
O termo em inglês que significa algo como
“compartilhamento do local de trabalho”, faz jus ao
verdadeiro conceito do Coworking, já que diversas
pessoas ou, até mesmo empresas, podem dividir um
espaço específico, no mesmo horário ou não, para
executar os seus serviços, mesmo sem ter um vínculo
oficial com o lugar.
Para tornar os custos mais acessíveis, este recurso
de escritório compartilhado ganha força no mercado
e, segundo o mais recente levantamento feito pela
Coworking Brasil, organização que reúne os dados do
setor, entre 2015 e 2018, o aumento destes espaços
teve um aumento de 401,6%, somando 1.194 unidades
e movimentando cerca de R$127 milhões, somando,
aproximadamente, 241 mil frequentadores. Na lista
de cidades com o maior número de Coworking, São
Paulo está em primeiro lugar, com 273 espaços
compartilhados. (Fonte: Jornal Edição do Brasil).

O uso desse ambiente moderno promove recursos
disponíveis, sendo cada vez mais valorizado em nossa
sociedade, sobretudo em um momento conturbado de
pandemia que nos faz repensar sobre nossos gastos
e no meio ambiente como um todo. Este impacto no
mercado afeta vários segmentos, porém, proporciona
muitas vantagens para o frequentador, tais como: a
redução de custos (um dos grandes benefícios), maior
flexibilidade, ampliação de networking, otimização do
tempo e sustentabilidade; possibilitando a divisão dos
recursos disponíveis entre as pessoas e as empresas,
no mesmo local.
Um dado importante a ser ressaltado é que, no início de
abril de 2020, começo da epidemia do Coronavírus, 73%
dos espaços já estavam fechados ao público. No total,
45,5% estão completamente fechados e 28,1% alegam
estar fechados, mas, eventualmente, recebem a visita
de algum coworker. 23% dos espaços permaneceram
abertos apenas para membros fixos, sem acesso de
visitantes ou eventos, segundo estudos da Coworking
Brasil.
Dentre os motivos que levaram ao fechamento, o
principal foi devido às restrições dos governos estaduais
e municipais impostas em cada região do país. Estimase que, até o final deste ano, a situação do Brasil estará
melhor, com a chegada da vacina da Covid-19 e a
reestruturação do país, aliviando a situação do mercado
imobiliário, explorando ainda mais a tendência do
Coworking pós-pandemia.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Pexels
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COWORKING

UM OFFICE
ESPECIALIZADO E
SOFISTICADO
A New Working é uma empresa de Coworking
especializada em locações de escritórios com planos que
se dividem entre: Salas Privativas, Salas Compartilhadas,
Sala de Atendimento, Sala de Treinamento e Salas de
Reuniões, além das opções de Virtual Office: Endereço
Fiscal, Endereço Comercial e Escritório Virtual.
Nasceu a partir do sonho de empreender e tornou-se
um grande sucesso pelo seu atendimento personalizado
de alto padrão, com infraestrutura sofisticada e em uma
localização privilegiada (a três minutos a pé da estação
Berrini). É a proposta ideal para empreendedores,
profissionais autônomos e liberais que possuem
uma rotina mais flexível e não desejam contrair
responsabilidades financeiras a médio e a longo prazo.
Localizada em um dos grandes Centros Empresariais de
São Paulo, a Região da Berrini/Brooklin, se encontram
as Unidades Brooklin e Tribeca. O escritório tem como
propósito atender as mais diversas necessidades das
mais variadas empresas que buscam o espaço ideal
para suas atividades de trabalho, sem precisar se
preocupar com investimentos estruturais, sejam eles
físicos ou virtuais.
Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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Na locação de um dos serviços mencionados, todos os

facilities estão inclusos, como: acesso biométrico ao
escritório 24 horas, 7 dias por semana; recepcionista
e atendimento telefônico e presencial personalizado;
acesso às áreas de convívio como: sala do café, área de
espera, lounge e toilets; Ar condicionado Split e Central,
Locker e Armário Privativo; Água e café a vontade;
Serviços de limpeza, copeira e muito mais. Aqui você
pode se concentrar na sua atividade principal e o melhor,
por valores diferenciados e abaixo de mercado. Entre
em contato.
Endereço: Rua Flórida, 1758 – Cidade Monções – São
Paulo, SP – CEP: 04565-001
Telefones: (11) 3777-8154 Unidade Tribeca | (11) 37770758 Unidade Brooklin
Site: www.newworking.com.br
E-mail: comercial@newworking.com.br
Instagram: @newworkingcoworking
Facebook: @newworking.coworking
LinkedIn: New Working Coworking
YouTube: New Working Coworking

51 | COOL MAGAZINE

PLANT-BASED
A DIETA DO
FUTURO

CONSUMO DE FRUTAS E VEGETAIS
AUMENTOU NOS ÚLTIMOS MESES, ASSIM
COMO A PROCURA POR ALIMENTOS E
RECEITAS SAUDÁVEIS.

do coração”, coloca a nutricionista Dra. Carolina
Pimentel, Membro do Conselho Consultivo de Nutrição
da Herbalife Nutrition do Brasil.
Outro dado apresentado pela pesquisa foi que 72%
dos entrevistados comem carne como parte de sua
dieta, 21% são “flexitarianos” e o restante, veganos ou
vegetarianos. As dietas plant-based parecem ser uma
tendência: 62% dos entrevistados no mundo disseram
que gostariam de incorporar mais alimentos à base de
plantas em seu cardápio, apesar de não saberem ao
certo como começar. O levantamento também mostrou
que 46% disseram estar mais abertos em relação
aos vegetais e opções de “carnes” preparadas à base
de proteína vegetal durante a pandemia. E 43% dos
entrevistados também acreditam que, ao longo da vida,
a maioria das pessoas vai fazer uma dieta baseada em
vegetais.
A Cool Magazine bateu um papo com o Chef Vegetariano
Thiago Medeiros e o resultado você lê aqui.

Após meses de confinamento em casa, parece que
as pessoas começaram a tomar consciência sobre a
necessidade de adotar uma boa alimentação para ter
uma vida mais saudável. Pelo menos é isso que mostra
uma Pesquisa Global Sobre Hábitos Alimentares na
Pandemia encomendada pela Herbalife Nutrition e
conduzida pela One Poll. O estudo foi realizado em 30
países, com um total de 28 mil indivíduos, entre eles,
1.000 brasileiros.
O levantamento realizado revelou que, globalmente,
41% das pessoas fizeram uma grande mudança em sua
dieta. Entre as novas medidas alimentares adotadas
pela população, estão o aumento no consumo de frutas
e verduras (51%), a ingestão de mais alimentos à base
de plantas (43%) e o esforço para comer menos carne
(43%). Segundo os resultados da pesquisa, para 49%
dos entrevistados essa mudança só foi possível por
conta do tempo extra em casa, que permitiu pesquisar
mais sobre alimentos saudáveis, enquanto 45% usaram
as horas livres para cozinhar mais e aprender novas
receitas.

Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação
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As dietas plant based são uma tendência global.
Observamos novas gerações cada vez mais conscientes
sobre impacto de suas escolhas à saúde e ao meio
ambiente. As evidências científicas suportam que
dietas com predominância de grãos, cereais integrais,
hortaliças e frutas estão associadas a longevidade e
estilo de vida mais saudável. Dietas ricas em proteínas
vegetais, por exemplo, diminuem as chances de doenças

Como você vê esta mudança nos hábitos alimentares
dos brasileiros?
Eu vejo a mudança nos hábitos alimentares dos
brasileiros como uma consequência do aumento de
informação sobre o assunto. As redes sociais têm, como
tudo, seus dois lados. E o positivo é que tem muita gente
engajada em trazer informações concretas e positivas
que despertam consciência. Quando você tem acesso
à informação passa a ter uma maior responsabilidade
sobre suas ações. É natural que passemos a fazer
melhores escolhas. E uma vez que adquirimos melhores
hábitos, e pela vivência pessoal, sentimos na pele os
benefícios de uma alimentação mais equilibrada. A
tendência é que esse novo hábito vire regra. E a antiga
regra passe a ser exceção. E assim caminhamos em
sinergia com nosso corpo e nosso planeta. É um processo
lento e gradual, que respeite os tempos e movimentos

de cada indivíduo, como tudo que acontece na natureza.
E é o caminho para atingirmos a maturidade necessária
para entender os reflexos dos nossos atos. Então, sim,
encaro essa mudança como um passo à frente na escala
evolutiva.
Como você decidiu ir pra culinárias vegana/
vegetariana?
Sou vegetariano há 12 anos! Na época, recém ingressado
na faculdade de gastronomia, passei por uma grande
transformação interna. Mudei radicalmente o jeito que
eu encarava praticamente tudo. Foi um trabalho que
levou algum tempo e cujo foco era olhar para dentro, me
conectar com quem sou na essência e passar a tomar
decisões levando isso em consideração. Não mais ser
levado pela vida e aceitar como certo o que vinha fazendo
até então, ou, aceitar que o comportamento alheio
decidiria as minhas verdades. Foi um movimento de
expansão de consciência mesmo, que me fez questionar
inúmeras coisas, inclusive meus hábitos alimentares.
Gosto de brincar que virei vegetariano porque pensei
demais, sobre toda a cadeia produtiva, nos impactos que
a agropecuária tem no meio ambiente, na vida infeliz
dos animais que são vítimas de um sistema que deixou
de fazer sentido para mim. Pensei sobre minha saúde,
sobre a necessidade real do ser humano de consumir a
carne, o leite, o ovo de outras espécies, e entendi que meu
papel na cadeia não era o que vinha desempenhando
até então. A partir daí, era um caminho sem volta e eu
sabia! Me propus a ficar sem comer carnes por 30 dias.
No quinto dia já sabia que não voltaria a comer! E ao
contrário do que se pode pensar, como cozinheiro, essa
transição me expandiu. Me abriu para um novo universo,
muito mais diverso, rico e colorido : as plantas.
Como é o seu público?
Meu público sempre foi uma mistura de pessoas já
vegetarianas/veganas, entusiastas de alimentação
saudável, curiosos e pessoas que caem de pára-quedas
e são positivamente impactadas, essas são as minhas
favoritas! Não cozinho para um segmento específico,
cozinho para qualquer pessoa que goste de comer. Os
ingredientes que opto por usar, ou não, cabem a mim.
Não gosto de rótulos, são limitantes. Meu objetivo é
entregar um prato que vá preencher o corpo e a alma
de quem come. Saboroso, bonito, nutritivo, e sim, que
esteja de acordo com meus valores. Encontrei na comida
a minha voz, é a forma que tenho de passar a minha
mensagem. De que se alimentar a base de plantas
pode ser muito, mas muito, mais interessante do que
se pensa. Não tenho como objetivo mudar o mundo,
convencer pessoas a seguir meus ideais, nem catequizar
ninguém, apenas mostrar que existe alternativa para
tudo, e que o desconhecido nem sempre é tudo aquilo
que se preconcebe.
Vc acredita num aumento deste público? Acha que foi
acelerado pela pandemia?
Definitivamente, acredito no aumento desse público.
E não me refiro apenas ao aumento do número de
vegetarianos/veganos, que sim, também acredito que
crescerá exponencialmente pelas próximas gerações.
Mas me refiro também a um vigoroso aumento de
pessoas que passarão a comer mais refeições à base

de plantas. Os chamados flexitarianos. Novamente a
questão dos rótulos, não sou a favor dessa necessidade
de colocar em uma palavra um assunto tão amplo e
complexo. Vejo que, às vezes, nos prendemos tanto
em alguma ideia que isso faz com que nos afastemos
de nosso objetivo final, ou que fazem da nossa jornada,
um caminho doloroso. Mas em caráter dissertativo
aqui, farei uso deles. Acredito muito no aumento dos
“flexitarianos”, ou “semi-vegetarianos”. Aqueles que
como disse acima, passarão a ter uma dieta baseada
em plantas na sua grande parte, mas que vão continuar
consumindo, ocasionalmente, produtos de origem
animal, com ênfase naqueles que têm sua procedência
mais controlada: pequenos produtores, artesanais, de
animais criados soltos, etc. Tenho consciência de que
esse é um percurso longo, uma transição progressiva,
e respeito isso. Mas gosto de olhar para frente e ver o
horizonte. Acreditar que é para lá que estamos indo, é
tudo que preciso para seguir adiante.
Você vê a culinária vegana como a culinária do futuro?
Como falei antes, não acho que a verdade vai ser uma ou
outra. Aliás, nem acho que essa seja a melhor alternativa.
Todos os extremos se encontram no complementar, o
que significa que para a luz existir, a sombra precisa estar
lá também. É o princípio do yin yang, uma filosofia da
China antiga que permanece uma verdade incontestável
até hoje. Eu acho que o equilíbrio é o futuro. Um mundo
onde os opostos saibam se respeitar e coexistir, e que
nem um nem outro veja a necessidade de se impor.
Mas sim, acredito que a culinária vegana está em plena
ascensão e assim vai continuar por muito tempo. Porque
hoje existe uma disparidade enorme sobre tudo que se
tem documentado - e vivido - entre essas duas vertentes
da culinária: a “tradicional” e a vegana. Tem muito
espaço a ser desbravado na culinária vegana. O que é
emocionante! Tantos ingredientes a serem descobertos,
novas técnicas a serem testadas, novas combinações
e formas inusitadas de se cozinhar e comer. Inúmeras
páginas em branco de livros de culinária vegana a serem
escritos. Um prato cheio (de plantas) para quem se abre
pro novo.
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relação há 20 anos, de acordo com o documentário “The
True Cost”, de 2015. O movimento de slow fashion tem sido
pioneiro em boa qualidade e duração, trazendo uma moda
consciente com menos uso de certos tecidos que poluem,
como o couro de abacaxi, algodão orgânico, linho, cânhamo,
seda de soja e seda da paz, náilon e poliéster reciclados e
a seda de laranja. As novas tendências da indústria têxtil
no Brasil são: nanotecnologia, sustentabilidade, impressão
digital e tecnologia.
O Eco Fashion, ou moda sustentável, é um conceito
definido por metodologias e processos de produção que
não são prejudiciais ao meio ambiente. Isto é, a criação
de roupas e acessórios sem prejudicar o ecossistema
que existe ao redor da cadeia da moda e da produção
deste item. Já o Upcycling, é uma técnica de reutilização
a partir do processo de uso de produtos, resíduos, peças
aparentemente sem uso, que servem como novos itens
na criação de novos produtos.
Dessa forma, o Eco Fashion chega para revolucionar
o mundo da moda, trazendo um novo paradigma e
abrangência nesse ramo. O termo “sustentabilidade”
traz o desenvolvimento que satisfaz as necessidades de
consumir sem comprometer o meio ambiente para as
gerações futuras. Desde então, as novas nomenclaturas
e neologismos foram criados em prol da moda
sustentável: zero waste, upcycling e downcycling, slow
fashion.

ECO FASHION
Você já se questionou sobre seus hábitos de consumo?
Você sabe qual foi o processo antes do consumo, onde foi
produzido e quais materiais foram usados? Os impactos
ambientais das fábricas e do descarte de resíduos?
Durante a pandemia, foi visto que a tendência de uma
moda mais consciente, minimalista e atemporal tem
sido fiel ao “novo normal”. A necessidade em ter um
armário cápsula e da necessidade por mudança de
comportamento, respeitando o meio ambiente.
A moda causa um grande impacto negativo no meio
ambiente. A indústria da moda está entre as mais
poluentes do mundo por causa dos produtos químicos
utilizados na produção, tais como formaldeído, cloro,
metais, água, chumbo e mercúrio, incluindo a fabricação
de jeans, que é o tecido mais poluente do nosso vestuário.
Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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O mundo consome cerca de 80 bilhões de novas peças
de vestuário a cada ano, um aumento de 400% em

Marcas nacionais e internacionais buscam cada vez mais
por uma produção mais sustentável, otimizando o ciclo
de vida de seus produtos. Com isso, o upcycling tem se
destacado, inclusive na última edição do SPFW, especial
de 25 anos, que pudemos ver peças feitas através da
técnica. Além de grifes como Stella McCartney, que tem
compromisso com a sustentabilidade, Gucci, Miu Miu,
Balenciaga e Viktor & Rolf tem usado cada vez mais essa
vertente ecológica em suas coleções.
De acordo com o instituto Akatu (organização não
governamental que trabalha, sem fins lucrativos, pela
conscientização e mobilização da sociedade para o
consumo consciente), a moda sustentável é voltada para
5% da população brasileira, ou seja, aproximadamente
10 milhões de pessoas que se preocupam com o
consumo menos prejudicial para o meio ambiente.
As principais mudanças propostas pelo Eco Fashion
na indústria têxtil são o uso de tecidos eco-friendly,
adoção de métodos alternativos de tingimento e
produção de peças duráveis e atemporais, uso
suficiente de água, investimento em matériasprimas sustentáveis, adequação da força de trabalho,
reciclagem ou patchworking - trabalho com retalhos - e
o aproveitamento do Big Data.
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PANTANAL
O Pantanal é o bioma de maior extensão úmida contínua
do planeta, porém, o menor em extensão territorial
no Brasil. O ano de 2020 foi cenário de grandes
acontecimentos, incluindo as queimadas e devastação
do bioma natural, influenciando grande parte da
população brasileira a abrir os olhos e testemunhar
essa situação.
Com uma área aproximada de 150.355 km2, de acordo
com dados do IBGE em 2004, a planície aluvial ocupa
1,76% da área total do território brasileiro, é influenciado
por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, sofrendo
influência direta de outros três biomas brasileiros:
Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, além do bioma
Chaco, localizado no norte do Paraguai e leste da Bolívia.
Estudos indicam que existem mais de mil espécies
catalogadas no bioma e, o Embrapa Pantanal afirma
que quase duas mil espécies de plantas já foram
identificadas, algumas apresentando potenciais
medicinais. O Pantanal também destaca-se pela
rica presença de comunidades tradicionais, como as
indígenas, quilombolas, Amolar, entre outras. O bioma é
também um dos maiores santuários da arara-azul.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente, em 2015, apenas
4,6 % do Pantanal encontra-se protegido por unidades
de conservação, dos quais 2,9% correspondem a UCs de
proteção integral e 1,7% a UCs de uso sustentável.

Neste ano, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) registrou o maior número de queimadas,
em Outubro. Nos dez primeiros dez meses deste ano,
foram registrados 21.115 focos de incêndio, mais que o
dobro registrado em todo o ano de 2019. O relatório do
Ibama, divulgado semanalmente, aponta que 4.167.000
hectares foram devastados pelas chamas no bioma, ou
seja, 28% da área, sendo que 1.917.000 foram destruídos
por incêndios, na região do Mato Grosso do Sul.
O motivo principal para isso ter acontecido são as
queimadas induzidas pela atividade pecuária dos produtores
agropecuários de causa comercial, a fim de limpar a
vegetação do local. Além do clima seco facilitar a propagação
de incendios, geralmente são ocasionadas de forma ilegal e
para abertura de novas áreas para o agronegócio.
As consequências das queimadas, podem tanto

influenciar o clima, visto que os gases liberados são os
grandes responsáveis pelo efeito estufa, intensificando o
fenômeno do aquecimento global, sendo eles o dióxido
de carbono e o método, quanto a morte de animais típicos
do bioma, influenciando a extinção. As populações que
vivem em cidades aos arredores do Pantanal também
foram afetadas não só nas atividades econômicas, mas
pela contaminação do ar.
A alteração climática do Pantanal traz consequências
para outras regiões do Brasil, sendo Sul e Sudeste
as mais afetadas com diminuição no nível de chuva,
implicando na redução de água para produção agrícola.
Segundo o artigo 255 da Constituição da República
Federativa do Brasil, todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao poder público e à coletividade, o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Portanto, a degradação do meio ambiente ou agir
com imprudência diante aos fatos emergenciais,
negligenciando o bioma em chamas, é crime perante a
instituição.
Para ajudar a causa, é possível realizar doações para
ONGs envolvidas. Reduzir o consumo de carne também
é uma alternativa, pois a carne que consumimos no
cotidiano tem origem de fazendas envolvidas com
queimadas e desmatamento dos biomas brasileiros.
O WWF-Brasil é uma organização da sociedade civil
brasileira, de natureza não-governamental, constituída
como associação civil sem fins lucrativos que trabalha
para mudar a atual trajetória de degradação ambiental
e promover um futuro onde sociedade e natureza vivam
em harmonia. Desde 1998, atuam na Bacia do Alto
Paraguai com uma perspectiva transfronteiriça em
articulação com o WWF-Bolívia, com o objetivo de aliar o
desenvolvimento sustentável na região e a preservação
da biodiversidade e dos recursos hídricos do Pantanal.
A ONG também apoia, desde 2003, a Pecuária
Orgânica Certificada no Pantanal, seguindo valores de
sustentabilidade ambiental e social.
Para saber mais acesse: https://www.wwf.org.br
IMAGENS: Arara-azul, espécies atingidas pelas
queimadas, WWF-Brasil, agropecuária, Pantanal,
Pantanal em chamas.
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MOBILIDADE
URBANA
SUSTENTÁVEL 2.0
Quando falamos de mobilidade, o principal
questionamento surge ao pensarmos nas metrópoles e
os desafios nas cidades, em todas as partes do globo.
Atualmente, o automóvel se tornou um artigo de luxo e
não mais de necessidade, visto que existem tantas outras
opções de mobilidade urbana, inclusive sustentável.
O século 21 nos mostrou que precisamos nos adequar
aos desafios e às mudanças. O trânsito, o desperdício de
tempo e a poluição são os principais impactos quando
falamos de mobilidade urbana. No Brasil, a frota de
automóveis e motocicletas teve crescimento de até 400%
nos últimos dez anos, segundo o Portal de Mobilidade
Urbana Sustentável. O intuito desta diminuição de
automóveis nas ruas é melhorar a qualidade dos
ambientes e de vida dos moradores destas cidades
metropolitanas.

Para isso, é preciso que a mobilidade urbana sustentável
esteja envolvida nos projetos de implementação de
novos sistemas, integração de ciclovias, cada vez mais
presentes, e bicicleta pública, já visto em outros países
como forma de diminuir o tráfego de carros nas ruas e
também, melhoria nas calçadas e pistas.
O consumo e impacto do transporte são relativamente
altos, em questão de números, se levarmos em conta
que 80% da população brasileira metropolitana que
se desloca todos os dias para ir ao trabalho em um
percurso de 50 minutos, prefere o conforto de seu carro
próprio. A mobilidade é uma condição fundamental
para o desenvolvimento econômico, porém, o impacto
mais caótico nessa situação são as emissões de CO2 na
atmosfera causadas pela queima do combustível, além
do grande gasto de energia, recursos naturais, espaço
público, acidentes, perda de produtividade e danos à
saúde.
Uma das soluções iniciais e que já tem ganhado espaço
nas grandes cidades são os mobiletes ou patinetes
elétricos. Além de reduzir o impacto ambiental, garante
uma qualidade maior no ar que respiramos. A GLOOV
marca presença no Brasil com proposta revolucionária
trazendo a mobilidade elétrica sustentável com zero
emissão de CO2, sendo um dos maiores fabricantes e
distribuidores do modelo de patinete elétrico.
A fábrica chinesa segue um rigoroso processo de
controle de qualidade, utilizando as melhores peças
para garantir a segurança e a durabilidade de seus
produtos, desde 2018, pelo empresário Alexandre Tsung
Chi Liao, em parceria com o especialista em veículos
elétricos Guilherme Vicentini, facilitando o transporte
urbano e trazendo sustentabilidade.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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Serviço:
Instagram: @gloovbrasil
Facebook: /gloovbrasil
Youtube: Gloov do Brasil Veículos Elétricos
contato@gloov.com.br
Para saber mais acesse https://gloov.com.br/

BEM VINDOS À NOVA GERAÇÃO DA

mobilidade
elétrica
A GLOOV está reinventando o transporte urbano
com um ecossistema de soluções de energia sustentável.
Com o objetivo de transformar a forma como usamos
e compartilhamos energia.

“Todos os dias, capacitamos e inspiramos
o mundo a se mover pelas cidades de maneira mais
inteligente e sustentável. Juntos,
podemos tornar o futuro muito melhor.”

Alexandre T. C. Liao
CEO da GLOOV

modelo V-1

instagram.com/gloovbrasil
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COOL É CELEBRAR
A VIDA
Para representar esse momento especial, comemoramos
os 23 anos da Cool Magazine com algumas dicas de
Vinhos Festivos. Seguem sugestões de rótulos especiais
com aparência elegante, aromas atraentes e, inclusive,
funciona muito bem como presente. Confira!
• Indicado aos apreciadores com paladar mais maduro,
o espumante lançamento Cuvée Nature do Grupo
Miolo, passa por 18 meses de envelhecimento e não
tem adição de licor de expedição. Foi elaborado pelo
método tradicional “Champenoise” com uvas das
variedades Pinot Noir e Chardonnay. É cultivado no
Vale dos Vinhedos, o rótulo tem registro dos selos
D.O.V.V. (Denominação de Origem) e The Vegan Society,
100% vegano e livre de alergênicos. Sua perlage é fina,
persistente e delicada, tem notas de frutas cítricas, mel
e um leve tostado de pão. Perfeito como aperitivo e para
brindar momentos comemorativos, harmoniza bem
com carpaccio, frutos do mar e bolinhos de bacalhau.
Valor: R$ 66,22.
• Outra novidade peculiar, parte do portfólio da
importadora Mistral, o LaToller Brut Rosé, espumante
criado pela Vallontano Vinhos para a cantora Paula
Toller. Rótulo lindo, desenhado pela premiada designer
Fernanda Villa-Lobos, contendo o nome de uma canção
da artista em cada uma das 1200 garrafas produzidas.
O vinho foi elaborado em umas das melhores safras
dos últimos 20 anos, pelo enólogo Luíz Henrique Zanini,
conhecido como o poeta do vinho.
“Sou empolgada com as coisas boas que o Brasil produz
e o espumante brasileiro está cada vez mais valorizado”,

Texto: Viviane Chow
Fotos: Divulgação
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afirma Paula Toller. “Ter meu nome nessa parceria com
o brilhante Luís Zanini é um grande prazer para mim,
pois o LaToller é uma combinação elegante de presente
da natureza e cuidadosa elaboração. Uma inspiração
para momentos especiais”, declara a cantora.
Um vinho perfeito para brindar à boa música e aos bons
momentos. Valor: 98,20.
• Duas recomendações para aproveitar nosso clima
tropical, muito bom para praia e piscina, são os vinhos
branco e rosé da Viña Esmeralda - Miguel Torres,
localizada na Catalunha - Espanha. Ambos os vinhos
são sinônimo de sedução e elegância com uma alma
contemporânea, texturas florais e sabor extraordinário.
O vinho branco é produzido com as variedades Moscatel
e Gewürztraminer, tem notas florais e frutadas, uma
combinação perfeita para acompanhar frutos do mar e
a culinária asiática. Já o rosé é produzido com a casta
Garnacha, tem aromas finos e uma nota que lembra
licor de rosas. Adorável com peixe defumado, sushi e
até uma salada Caprese. Importados pela Cantu e tem
o valor médio para consumidor em torno de R$ 89,00.
• Formulado por empresários brasileiros e produzido
no Chile, o Veroni Rosé é um vinho descolado e
promete ser a sensação do verão. Leve, refrescante,
aromático, combinando perfeitamente com sol, piscina
e celebrações. Composto pelas uvas Syrah e Merlot, o
rótulo é produzido de maneira sustentável e vegano, a
responsabilidade ambiental e social fazem parte de sua
cultura. Na gastronomia, harmoniza bem com frutos
do mar, saladas, carnes brancas, comida japonesa e
aperitivos fritos. O Veroni já pode ser encontrado nos
melhores bares, restaurantes e empórios do Distrito
Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio
de Janeiro. Compra online pelo site www.veroni.com.br
Valor: R$ 79,00.

RESTART HOMES

A RESTART HOMES NASCEU EM 2020, DA
EXPERIÊNCIA DE MAIS DE 20 ANOS DE
SEU SÓCIO E FUNDADOR, NA GESTÃO DE
LOCAÇÕES E HOSPEDAGENS (LONGA E CURTA
DURAÇÃO) DE SEUS PRÓPRIOS IMÓVEIS DE
MORADIA E TEMPORADA.
Com apenas 2 meses de vida a Restart Homes já está
prestando serviços de gestão de hospedagens de curta
duração em 2 imóveis de alto padrão para temporada
localizados nas praias de Juquehy e Camburi, no litoral
norte de São Paulo, cuja disponibilidade de hospedagem
para dezembro e janeiro/21 já encontra-se esgotada.
O objetivo da empresa que já está presente em
plataformas como Airbnb e Instagram é expandir a sua
área de atuação, não somente no litoral norte de São
Paulo, mas também para o interior de SP e para a cidade
do Rio de Janeiro, oferecendo e prestando serviços aos
proprietários de imóveis de temporada, de modo a
auxiliá-los, profissionalmente, na gestão eficiente de
hospedagens de curta duração, em seus imóveis de
temporada.
São muitos os proprietários de imóveis de temporada
que deixam seus imóveis vazios, sem qualquer uso,
operando sem qualquer rentabilidade, ou com um
retorno de rentabilidade desproporcional ao valor
investido. Os serviços profissionais e personalizados da
Restart Homes buscam, justamente, oferecer a esses
proprietários uma gestão profissional especializada,
efetiva e de qualidade dessas hospedagens, de modo a
agregar valor às diárias de hospedagem para resultar,
por consequência, em uma rentabilidade eficiente do
imóvel.
Já aos hóspedes, a Restart Homes oferece um
atendimento
personalizado,
com
profissionais
treinados, e com processos e procedimentos criados
para que o imóvel tenha condições de propiciar uma
hospedagem de qualidade. Estar atento às demandas
específicas de cada hóspede e de cada serviço oferecido
é algo possível somente quando a hospedagem é gerida

por profissionais treinados, atenciosos e especializados
no setor. Para oferecer uma hospedagem de qualidade
é essencial estar atento a cada detalhe do imóvel
(necessidade de adequação, reparos) e, principalmente,
a cada demanda do hóspede. De uma maneira geral, os
proprietários desse tipo de imóvel estão extremamente
ocupados com outras atividades, o que os impede
de dedicar esforço e tempo para prestar um serviço
profissional e especializado que atenda a demanda dos
seus hóspedes.
As mudanças ocorridas, nos últimos anos, na economia
e na sociedade, trouxeram alterações significativas
no hábito e no que as pessoas buscam quando vão
se hospedar a lazer, na praia ou no campo. Há uma
necessidade por espaços mais amplos e que tenham
mais privacidade do que as hospedagens convencionais
podem oferecer. Por outro lado, os hóspedes não
querem perder nem o lazer e tampouco a comodidade
e a praticidade dos serviços oferecidos por hospedagens
tradicionais. Outro ponto fundamental são as buscas dos
hóspedes por experimentar e viver novas experiências e
conceitos em suas hospedagens.
Partindo deste conceito, imóveis de temporada de
alto padrão que agregam serviços profissionais
especializados visando oferecer comodidade e
praticidade, e que possuam atrativos e lazer de modo a
proporcionar experiências diferenciadas aos hóspedes,
são fortes candidatos para atenderem a essa nova
demanda.
Serviço:
www.restarthomes.com.br
Instagram: @restarthomes

Texto: Caroline Menis
Créditos das imagens:
André Martinelli
Lucas Gil
Jonas Sulzbach
Mari Gonzalez
Taty Betin
Gabi Salles
Bárbara Brunca
Gustavo Alckmin
Fotografo: Gustavo Alckmin
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SPFW 25 ANOS
O São Paulo Fashion Week deste ano foi especial em
comemoração aos 25 anos do evento em formato 100%
digital, trazendo o tema inspirador “Moda e arte para
transformar” que celebra a criatividade e a sua história
desde 1996, a partir de uma agenda de conteúdos inéditos
que trouxe as maiores tendências para o verão brasileiro
de 2021. Além disso, Paulo Borges, idealizador e diretor
criativo do evento, em um movimento inspirador,
adquiriu um Tratado Moral para os desfiles que, a partir
dessa edição, garante que 50% dos castings devem
ser de modelos racionalizados (negros, indígenas e/ou
asiáticos), com a visão de construir um mercado mais
inclusivo na indústria da moda brasileira.

e peças únicas de beachwear, apresentou sua nova
coleção com inserções da mulher moderna que cada,
vez mais, prefere uma moda multiuso, submetendo a
personificação da mulher elegante, com conceito ‘alémda-praia’.
Pedro Korshi lançou a coleção “Armário Inteligente” e
apostou em fluidez com alfaiataria em cores neutras,
maxi bags coloridas e detalhes com botões e assimetria
em 10 peças com o conceito sustentável.

Victor Hugo Mattos, que participou do Projeto Estufa
no ano passado, trouxe um resgate à ancestralidade
familiar, no âmbito de investigação pessoal. O cenário
da sua coleção foi inspirada na orativa do Sol e na
multilinguagem da Bahia. As peças feitas a partir de
garimpos upcycling e também produzidas do zero,
100% artesanal com bordados em crochê handmade,
miçangas, conchas e adornos ultra decorados.
IRRITA, uma das marcas de estreia nesta edição do
SPFW, pelas mãos da veterana das passarelas Rita
Comparato, veio com a coleção mostra o DNA autoral
de Rita nas peças e mostra sua expertise em estampas
únicas, artesanais.
A marca ÀLG, de Alexandre Herchcovitch e Fabio Souza,
continua fazendo jus a identidade da marca: streetwear,
com peças esportivas e coloridas. Neon, shorts biker
estampados e moletons exploram o estilo agênero,
trazendo uma nova visão de moda esportiva, e também,
com novidades em alfaiataria sem perder o conforto.
Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Lenny Niemeyer, conhecido por trazer sofisticação

A.Niemeyer lançou sua coleção “Origem”, com o intuito
de se firmar como marca atemporal e que preza pelo
conforto, com peças novas e antigas. Cintura marcada

SPFW 25 ANOS

com corsets de tecidos e cinto trabalhados, fazem
contraponto com a silhueta solta e plissada de algumas
peças, e estampas geométricas, que nos remetem ao
estilo básico e urbano.
SLAMA apresentou sua nova coleção com cores vibrantes
e solares. Os biquínis ousados, maiôs monocromáticos
e estampas criativas que remetem ao verão tropical
brasileiro, super cavados e as saídas de banho com
recortes simples e amplos, com transparências.
Lucas Leão apresentou estampas listradas feitas
por Jemima Kos e estilo moderno como chave da sua
coleção, desenvolvido com traços que se assemelha
ao couro entrelaçado, formas amplas e acolchoadas,
sofisticando o contemporâneo. Detalhes nos acessórios
e streetwear refinado, plissados e assimetria.
LED, de Célio Dias, traz o desmembramento da nossa
cultura com ideias de acordo com o tempo e a vivência do
estilista. O intuito da sua coleção foi retomar o Brasil com
o orgulho de ser brasileiro, com estampa geométrica e
divertida; metamorfose brasileira sem gêneros.
A MISCI, de Airon Martin, é uma das marcas de estréia
no SPFW este ano e traz sua primeira coleção chamada
Impúbere. A beleza poética e política das peças,
inspiração criativa, conterrâneo de Mato Grosso do Sul,
suas peças trazem o DNA de uma cidade agrária e, em
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SPFW 25 ANOS

todas elas, é possível ver a desconstrução do estilista
através da imagem, cujo o tema é causar reflexão.
Renata Buzzo faz sua estreia com um resgate ao
barroco, na sua coleção “Estudos Melancólicos”. Tons
em nude se harmonizam com cores mais quentes e as
delicadeza nos tecidos. A marca vegana, com pilares de
slow fashion, peças numeradas e lixo zero, desde 2016.
Juliana Jabour, trouxe uma estética gótica, sua coleção
de sportswear refinado, descolado e atemporal, em

colaboração com a famosa marca de bonés New Era,
que celebra 100 anos, em um Sport Chic criando um
perfect match, misturando as duas identidades.
Handred, Copacabana, por André Namitala, simboliza o
tempo como fator principal para a criação da coleção. O
Rio de Janeiro fica estampado nas peças que carregam
elementos famosos da cidade maravilhosa em recortes
amplos, leves e com transparência, suavizando o clima
de verão.
João Pimenta se posicionou através do estilo alegórico
que junta a arte e a moda. A coleção passa a sensação
do profundo, do impactante, em uma obra inspirada na
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SPFW 25 ANOS
trazem vestes amplas e fluidas, para qualquer formato
de corpo. A coleção retrata o lado criativo e jovem à
marca.
MODEM, de André Boffano, valoriza a moda brasileira
e reflete sobre sustentabilidade, trazendo signos e

soma da vivência do artista, no contraponto pobre e rico,
masculino e feminino, criando um universo dramático e
flexibilizando padrões.
Tom Martins estreia com a sua marca Martins,
manifestando os anos 80, 90 e 2000, resgatando
elementos emblemáticos das eras passadas na sua
coleção. A estética sem gênero que as peças carregam,

códigos nas peças que mostram a moda como processo
de conhecimento e transformação, simbolizando o
chique atemporal nas cores neutras.
Amapô Jeans, de Carolina Gold e Pitty Taliani, com
o apoio da Vicunha, estuda a forma e o universo
urbano, levando conforto para dentro de casa em um
desenvolvimento que agrega um valor maior por ser um
trabalho autoral e atemporal, com materiais recicláveis
e parcialmente reciclados e o upcycling.
FREIHEIT – traduzido do alemão; liberdade – estreia
no SPFW e apresentou sua coleção minimalista
“Flaguear Collection” com identidade visual que remete
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SPFW 25 ANOS

a bandeiras. A modelagem quadrada permite que o
GRID seja livre de acordo com o styling de quem usa,
modelando o caimento.
Lino Villaventura, representante nacional na moda
desde 1996 no SPFW, apresentou um estilo dramático
com cores vivas, tecidos finos, vestidos com caimento e
balanço, estampas, transparência, renda, saias rodadas,
alfaiataria, assimetria e upcycling.
Gloria Coelho, trouxe um estilo futurista e único, através
do estudo sobre suas obsessões e as modelagens em
que baseou sua carreira e DNA da marca com alfaiataria
e recortes assimétricos, além de apresentar moda praia,
ombreiras e malharia.
Aluf, de Ana Luísa Fernandes, é dividida em três partes,
sendo a primeira formada por tecidos crus, como uma
tela em branco, a segunda composta por tons neutros
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SPFW 25 ANOS

coleção, em tons primários, remete ao minimalismo no
quesito de recorte, com decotes transpassados, brilho
e tecido fluido e plissado, mas ainda assim, esbanjando
elegância às peças.
Isaac Silva, famoso por homenagear mulheres fortes
que fizeram parte da sua trajetória, nos deslumbra com
o desfile visando a pluralidade, versatilidade e inclusão,
usando três tipos de corpo na coleção sem gênero, para
todas as raças e tamanhos. O artista causou comoção
ao escolher para o casting uma modelo fora do padrão.

envolvidos que ganham estampas de listras e brilhos,
e, a terceira, que explora profundidades com tecidos de
trama de linho vazado.
Neriage apresenta o conceito do lar, amplo, indefinido
e caracterizado pela alfaiataria despojada. Afirma que a
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BLFORYOU

empresa. Com isso, foi criando novos espaços, novas
ideias, novos caminhos, até surgir a Blforyou, no início
desse ano.

Isabela Spadaccia, diretora da marca, traz inovação e
um olhar despretensioso para o queridinho tricot.

A Blforyou traz como cerne, a ressignificação do tricot,
a ideia é deixar para trás o mindset de “tricot da vovó”,
ter um jeitinho descolado e inovador para cada peça
produzida, com uma essência de tricotar com amor, fios
diferenciados e uma pitada de sexy appeal.

TRICOT MAIS DESCOLADO THAN EVER.

Isabela iniciou seus passos no mundo da moda aos 15
anos, ao lado de sua mãe, figurinista de Ballet para a
tradicional escola de dança Corpo Livre.
Mais tarde, deixou sua cidade para estudar em São
Paulo, onde cursou fashion design no Istituto Europeo di
Design (IED). No último ano de universidade foi expandir
seus conhecimentos sobre fashion styling no Instituto
Marangoni, em Milão, e, na sequência, o curso de Moda
focado em fashion business no Lim College, em Nova York.
Chegando ao Brasil, Isabela estava pronta para criar
sua primeira marca, a Bela Loloca, pensada numa linha
girls para crianças e adolescentes. Estabeleceu que,
o tricot seria seu carro chefe e 4 anos depois, investiu
na abertura de sua própria malharia. Com know how,
iniciou o trabalho de Private Label para outras marcas,
o que foi essencial para a organização estrutural da

Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação

68 | COOL
MAGAZINE
u - “tricot
mais
descolado than ever”.

Seu marketing conta com uma estratégia de unir a
marca com um time de influenciadoras digitais para
acoplar juventude, estilo e dinamismo. Recentemente
foi criada a primeira collab, com a influencer Isabella
Settanni, com peças especiais para dias de praia e
réveillon, uma parceria linda e cheia de sucesso.
Aguardem e acompanhem todos os próximos passos em
nossas redes sociais.
Blforyou
Instagram: @blforyou_
Email: contato@blforyou.com.br
WhatsApp: (19) 994514636
Site: www.bagy.com.br/blforyou

DO brunch aO jantar.

única embaixada Lillet nO Brasil
Fradique Coutinho, 179 - Pinheiros/São Paulo, SP
www.restauranterendezvous.com.br

rendezvous.bistro
rendezvousbistrosp
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STORM
WOMAN

RAFA
KALIMANN
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Joias: DFK Joias
Equipe Dimitrow
Fotógrafo: Pedro Dimitrow
Assistente de fotógrafo:
Adrian Ikematsu
Atendimento:
Vivi Arnaldi
Social Mídia:
Fernando Gonçalves
Tratamento de imagem:
RG Imagens
Edição de vídeo:
Rafael Vaz
Direção de arte:
Rafael Menezes
Produção de moda:
Felipe Castello
Cenário:
Samara Pavlova
Moda:
Dudu Farias
Beauty e hairstyle:
André Veloso
Assistente de beauty:
Emerson Moura
Jornalismo:
Caroline Menis
Agradecimentos:
Pedacinho do Sol
e Brigadeiro da Gigi
Capa MGT for DIOR MAKEUP
and LOWELL
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Look 1, 2 e 3:
Balmain e Aquazzura
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Look 4, 5 e 6:
Versace
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NOSSA COOL GIRL, nascida em Campina Verde, no
Triângulo Mineiro, no dia 02 de abril de 1993, Rafaella
Freitas Ferreira de Castro Matthaus, nome de batismo
de Rafa Kalimann, começou no meio artístico com
apenas 14 anos.
Rafa começou a investir, aos 20 anos, profissionalmente
em seu perfil oficial do Instagram, publicando seus
ensaios fotográficos. O crescimento na rede social foi
gradativo, e toda a sua vida mudou por causa disso, lhe
garantindo assim, seus primeiros contratos.
Com a grande exposição criada pelas redes sociais,
Rafa se aprofundou ainda mais em seus propósitos de
vida, que é influenciar e ajudar pessoas. Para isso, ela
promove missões religiosas em Moçambique, na África,
onde nestas missões oferece atendimento médico
para mais de 400 crianças. Sua primeira viagem com
a ONG para Moçambique foi no início de sua carreira,
que realizou assim que vendeu todos os seus pertences
pessoais.
Em 2020 Rafa foi convidada para compor o time de
celebridades do reality show Big Brother Brasil. O
programa teve recorde de audiência entre todas as
edições e um é considerado um dos cases de maior
sucesso dentro da emissora. Rafa conquistou o segundo
lugar e destinou o seu prêmio em dinheiro para
instituições de caridade.
Após a saída do reality, que trouxe muitas oportunidades,
a mineira ingressou no mundo dos negócios, em
parceria com sua amiga e sócia Nayara Marra, lançou
sua marca de roupas, BYRK. A primeira coleção da
BYRK, intitulada Aurora, contou com 23 peças, e parte
do lucro das vendas foi destinada à PLAN Internacional,
instituição de amparo a crianças e adolescentes com
foco na igualdade de gênero.
Atualmente, Rafa Kalimann é uma das mais novas
contratadas da Rede Globo, e retomou suas aulas
de atuação, onde promete um futuro promissor nas
telinhas e telonas.
Cool - Como tem sido a sua rotina pós BBB?
Mudou o local do isolamento! Brincadeira. Mudou
praticamente tudo. A minha vida teve uma reviravolta
gigantesca muito boa, eu sou muito grata por isso, em
um momento muito difícil e delicado que a humanidade
está vivendo. Estamos em um momento de transição,
todos nós, e eu estou tentando equilibrar esses
sentimentos de euforia, alegria e gratidão, por tudo que
eu venho conquistando, afinal, é tudo o que eu sempre
sonhei pra minha vida. E vamos esperar que tudo isso
passe logo para voltarmos à nossa rotina.

Look:
LOOK Thierry Mugler
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Cool - Falando em rotina, foi divulgado que você fechou
contrato com a Rede Globo, após o confinamento da
casa, para ser a nova atriz contratada. Como foi receber
essa notícia? Ouvimos falar que você começará novos
trabalhos em 2021, você pode dar algum Spoiler?
Se eu tivesse Spoiler, com certeza eu já tinha dado!
Esse trabalho vem sendo construído desde o contrato,
estou tendo aulas de teatro online, todos os dias,

fonoaudiologia e muitas reuniões, muitos diálogos,
muita troca com todos ali dentro para entender que
lugar minha carreira irá caminhar neste cenário. Estou
com muitas expectativas e muito ansiosa para começar.
É tudo muito novo e intenso, desafiador, mas muito
gostoso de viver. Eu não sei ainda, ao certo, pra falar o
que vai acontecer, mas eu já posso adiantar que virão
grandes trabalhos pela frente.
Cool - Com o seu tempo disputado, você acha que vai
sobrar tempo para dar foco às suas redes sociais ou
pretende voltar sua atenção para o lado artístico?
Eu acho que as redes sociais se tornaram algo tão
natural na minha vida diariamente, já são tantos anos
ali compartilhando o que eu faço, a minha rotina, que
qualquer outro trabalho ou outra ação que eu esteja
fazendo, é só mais um complemento daquilo que
eu já compartilho com os meus seguidores. Então,
independente do que eu esteja fazendo, eu sempre
estou ali com eles. Mesmo com o ritmo mais acelerado,
acredito que nada vai mudar em relação a isso, porque
foram eles (seguidores) que me levaram a esse
resultado de sucesso, que acreditaram em mim desde
o começo e me deram oportunidade de continuar, me
motivam todos os dias e vibram comigo.
Cool - De onde surgiu a sua veia altruísta e ativista,
voltada às causas sociais?
Tudo começou em 2014. Eu estava morando em São
Paulo e decidi voltar para Minas Gerais, com os meus
pais, tive uma conexão muito grande com Deus naquele
momento; foi um momento de muita descoberta,
autoconhecimento e muita entrega, e Ele colocou essa
vontade no meu coração de fazer além. Sinto que isso é
uma necessidade que no fundo, todos nós carregamos,
de alguma maneira, uns encontram com ela mais cedo
na vida e outros mais tarde ou não conseguem identificar
esse sentimento, mas é uma necessidade muito grande
de querer mudar, de alguma maneira, o mundo, fazer
diferença naquilo que a gente acredita e espera. Comigo
foi naquele momento, de conexão com o meu propósito
e fez com que eu evoluísse muito como ser humano.
Cool - Ficamos sabendo que você já fez faculdade de
psicologia antes do *boom* com as redes sociais.
Conte-nos um pouco sobre essa experiência.
A faculdade de psicologia foi o acelerador para eu
conseguir me dedicar às redes sociais e as coisas
começarem a fluir. Foi um momento em que eu achei
que meus sonhos haviam ficado para trás, eu sonhava
muito em ser capa de revista (risos), mas tive que voltar
para Minas porque as coisas não deram muito certo
em São Paulo, na maneira que eu achava que não tinha
dado, afinal, hoje em dia eu acredito que precisei passar
por cada uma desses ciclos com desafios, para poder
estar aqui agora. Fiz a faculdade por um ano. Aquele foi
o momento em que eu pude respirar e utilizava desse
tempo para focar em mim e no que eu queria, criando
conteúdos e postando. Foi necessário a vivência ali.
Tenho muita vontade de voltar a estudar e concluir o
curso. Hoje eu não me vejo exercendo essa profissão,
porém eu admiro muito e tenho muita vontade de me
aprofundar e aprender mais. Compreender como a
mente humana funciona me fascina e me preenche.

Com a minha nova profissão também me ajuda bastante
esse conhecimento por conta da forte apuração e estar
com a percepção muito mais ativa na construção do
personagem.
Cool - Você tem algum ritual de beleza diário?
Eu costumo dizer que o maior autocuidado que a gente
pode ter é o amor-próprio. Quando estamos bem consigo
mesmo, buscamos nos presentear, de alguma maneira,
com o cuidado físico, mas inicialmente, ele precisa vir
de dentro. O que eu tenho como ritual, quando eu não
estou me sentindo 100%, na bad, eu paro para cuidar
de mim e esse pequeno ato faz com que eu me sinta
melhor porque eu estou me presenteando com um ato
de amor. No meu dia a dia, o sono é muito importante,
acho o principal de todos os cuidados, água também
é muito importante, tirar sempre a make antes de
dormir...sei que é clichê mas é tão necessário e simples
que acabamos esquecendo.
Cool -Quais são os seus hobbies?
Na verdade, o que eu mais sinto saudade, e considero
como hobbie, mas por causa da pandemia não estou
fazendo é reunir todos os meus amigos e familiares. O
que eu mais amo é ter minha casa cheia com amigos
e primos. Eu cresci em uma família grande e sempre
tivemos esse costume de estarmos sempre juntos,
então sinto falta disso hoje. Porém, a pandemia me
ensinou a gostar de assistir muitos filmes e séries,
montar quebra-cabeça que se tornou um momento
praticamente de meditação, fico concentrada e quando
consigo montar um de 1000 peças é uma vitória. Gosto
muito de ouvir músicas que me deixam feliz de alguma
maneira, também.
Cool -Você tem alguma musa inspiradora?
Na minha opinião, todas as mulheres, de alguma
maneira, nos trazem inspiração. São inúmeras as que
me inspiram de diversas formas, no jeito de pensar e
ser, na personalidade. Mas, com certeza uma mulher
que me fez ser quem eu sou hoje é a minha mãe, que foi
a minha primeira grande inspiração e é até hoje!
Cool -Seu pedido de namoro com o Daniel Caon foi
um dos eventos mais comentados em 2020. Como foi
esse momento tão especial em Arraial do Cabo, lugar
afrodisíaco, que rendeu fotos incríveis?
O Caon é uma pessoa muito especial, ele é um ser além
que me ensina muito todos os dias. Ele me faz muito
bem e muito feliz. A forma que ele demonstra amor e as
atitudes dele comigo são muito sutis e sinceras. Nunca
foi incomum da natureza dele fazer várias surpresas
pra mim. Nós já estávamos juntos há cinco meses, nós
começamos a ficar durante a pandemia, e ele sempre
mandava buquês de flores em casa, ou me chamava para
jantar. Na viagem ele disse que era para eu me arrumar
que às oito da noite ele vinha “me buscar”, e enquanto
eu me arrumava ele ficou esperando na sala, mas achei
que seria apenas mais um jantar como os outros. Ele fez
tudo com muito capricho, foi muito especial, e a música
foi incrível, linda. Eu não consigo descrever a sensação
que eu senti quando ele se declarou através da música.
O show de fogos tornou tudo ainda mais emocionante.
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Cool - Você conquistou uma amizade com a Manu
Gavassi muito forte e bonita, dentro e fora do
programa. Vocês planejam fazer algum projeto juntas,
profissionalmente, no futuro?
Profissionalmente não. O único projeto é levar essa
amizade para vida mesmo, de apresentar os netos uma
para outra. Nós conversamos muito e compartilhamos
muitas experiências, ela tem um papel muito importante
na minha vida. Posso dizer que ela tem me ajudado muito
durante esse pós programa porque compartilhamos
sentimentos e assuntos que só nós sabemos o que foi e
como foi estar ali. Todos puderam ver e sentir o quão era
necessário a presença uma da outra ali naqueles dias de
confinamento. Somos muito unidas e temos uma troca
de respeito muito grande envolvida.
Cool -Hmmm, você falou sobre netos...tem vontade de
ser mamãe?
O QUE? É O SONHO DA MINHA VIDA! Sinto que talvez
esse não seja o melhor momento para eu ser mãe,
apenas se for da vontade de Deus. Eu quero ter tempo,
estar junto, aproveitar cada momento, quero trabalhar
muito pra poder viver isso tranquilamente. Para mim
a maternidade é um privilégio e eu quero viver essa
experiência doando 100% do meu tempo. Porém, minha
vida está no 220 Volts ultimamente, e eu tenho essa
vontade de desacelerar em algum momento. Mas em
compensação, “mato minha vontade” com os meus
sobrinhos.
Cool -Como uma ariana nata, você se considera arianjo
ou satanáries?
Sou arianja, com certeza! Meu ascendente é em câncer,
então há um equilíbrio. Eu amo falar sobre signos, eu
entro nesse assunto e posso ficar o dia todo falando
sobre, se as pessoas não sabem seu ascendente, eu
tenho uma tabela no celular pra fazer o mapa astral da
pessoa.
Cool -Participaria de outro reality show?
Eu sempre quis participar do Big Brother Brasil, era
uma vontade desde criança e graças a Deus eu tive a
oportunidade de viver isso, mas não me vejo enfrentando
esse desafio novamente. Foi incrível a experiência, se
eu pudesse voltar no tempo eu viveria tudo novamente,
do jeitinho que eu vivi. Não quero quebrar o encanto
do sentimento que ficou de orgulho da trajetória e as
lembranças que ficaram que foram únicas.

Look 9 e 10:
Versace e Aquazzura
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Cool -Qual a sua relação com os padrões de beleza?
Você se sente muito pressionada nas redes sociais?
Sou totalmente de boa com isso, hoje em dia. Mas nem
sempre foi assim. Eu já me pressionei muito em questão
ao meu corpo, por não aceitar meu biotipo e não me via
da forma que eu realmente sou e isso foi um problema
pra mim e pra minha autoestima, até eu procurar ajuda
e começar a fazer terapia, e sigo fazendo há quatro anos,
justamente porque eu não conseguia me encontrar no
meu próprio corpo, eu não tinha amor e carinho com ele,
eu queria ter outro biotipo, na época, e não compreendia
que o que eu tenho é lindo. Eu acredito que após essa
libertação, eu acabo não dando ouvidos se as pessoas
me criticam ou não e as pessoas sentem isso. Claro
que existe uma cobrança porque queremos sempre

estarmos cada vez melhor e sentirmos bem, com
saúde, com bem-estar, então tenho meus momentos
de cuidados com a minha alimentação, mas isso não
determina o quanto eu amo meu corpo do jeito que ele é.
Cool -O que você leva em consideração quando vai
fechar um job ou publicidade?
Se eu acredito no produto. Isso é o ponto chave. Nós
recusamos muitas propostas por eu não acreditar no
produto ou não conhecer suficiente para falar sobre.
Acontecem questões atípicas onde eu também procuro
conhecer mais sobre aquele produto, por exemplo,
quando chega uma proposta e eu quero testar para
chegar no consenso se gosto ou não. Eu acredito que o
que me fez ficar na internet até hoje, foi ter credibilidade
com o meu público, por publicar aquilo que eu realmente
gosto e acredito e fazer com que haja uma identificação
com o meu estilo de vida e personalidade.
Cool -Em 2020 você decidiu criar uma marca de
Moda, a BYRK, que foi um sucesso muito grande e
logo esgotou todas as peças. Você optou criar uma
coleção atemporal e que trouxesse uma qualidade
na experiência do consumo. Para 2021, terão mais

novidades? Uma nova coleção?
A marca foi um presente pra mim, que veio em um
momento muito desafiador, em meio a pandemia mais
todo o resto que estava acontecendo na minha vida
e mesmo assim decidi enfrentar mais um desafio. O
MAIS DIFÍCIL DE TODOS. É um cenário muito novo pra
mim. Eu admiro muito todas as pessoas que resolvem
empreender no país, ainda mais com a situação atual
que estamos passando, tem que ter muita coragem! E
sim, teremos uma nova coleção, que inclusive já está em
processo de criação. Vem muita coisa boa por aí!
Cool -Ainda falando sobre Moda, qual é a sua tendência
favorita?
Eu gosto de abrir o guarda-roupa, vestir uma roupa e
me sentir linda! Tem dias que eu quero usar uma calça
jeans e uma regatinha branca, outros que eu quero
colocar uma roupa exuberante! Às vezes quero uma alta
costura...depende do que eu estou sentindo no dia, seja
ela uma super tendência que está em alta ou uma peça
que me marcou há cinco anos. Eu acho que precisamos
nos olhar no espelho e nos sentirmos bem, nos amando,
“na moda” ou não, eu opto sempre pelo meu bem estar,
acima de tudo!
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PENSOU EM
TRANQUILIDADE
E CONFORTO
NA HORA DE SE
HOSPEDAR?
A Pousada Tortugas tem muitos motivos para conquistar
você. Ideal para quem valoriza conforto e contato com
a natureza, com um ambiente descontraído e tranquilo
com um charme especial. Tem um espaço Zen todo
encantador para você fazer aquela massagem e relaxar
com uma bela vista da praia. O diferencial da Pousada
Tortugas é que seu Pet também é bem vindo, criando
um ambiente bem familiar, reunindo toda a família.
Para os momentos românticos temos suítes decoradas,
para surpreender quem você ama!!!
As suítes são bem aconchegantes e são equipadas com:
• Ar condicionado
• Cama Box
• Tv Led
• Mini Frigobar
• Secador de cabelo

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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Durante a sua hospedagem oferecemos café da manhã
e estacionamento, nas nossas dependências também
temos:
• Churrasqueira
• Sala de jogos
• Piscina
• Wi-fi - (Grátis)
Estamos localizados em frente a uma das mais belas
praias do Guarujá, a Praia da Enseada, com fácil acesso
a bares, restaurantes e pontos turísticos da cidade.
Sejam bem vindo !!!
Pousada Tortugas
Instagram: @pousadatortugas
Fones: (013) 99707-2150 / (013) 99750-0333
013) 3351-9199

LTM

LIVE THE MOMENT

PARA QUEM
GOSTA DE
VIVER
Criada em 2019, a LTM (Live The Moment, que no
português significa “Viva o Momento”) é uma empresa
de óculos de sol que busca por meio dos seus produtos
transmitir o propósito da marca: um mundo sem
barreiras, onde todas as pessoas são livres para serem
o que quiser. Além dos óculos, a marca também oferece
outras opções de acessórios e vestuário, como bonés,
relógios e camisetas, que atendem o público masculino,
quanto o feminino. Mantendo sempre a qualidade,
estilo e inovação em cada peça. Com o espírito jovem
e autêntico, a ascensão do negócio em pouco tempo
é atribuída principalmente a um branding alinhado
ao estilo de vida livre pregado por eles, onde os seus
produtos carregam momentos, histórias e muito
sentimento, fazendo com que as pessoas se conectem
cada vez mais com o propósito e os valores da marca.
Com sede em São José dos Campos, São Paulo, a
LTM atua principalmente na internet, e foram as redes
sociais que permitiram a marca alcançar clientes em
diversos estados do Brasil e alçar voos ainda maiores,
com o envio de mercadorias para o Japão e Estados
Unidos. Personalidades de várias áreas já vestiram a
marca, como o surfista e campeão mundial Gabriel
Medina, Wiggoly Dantas, Nakagima; os jogadores da
seleção brasileira Douglas Costa, Luiz Adriano, Ramires
e Dentinho, ex-Corinthians. Artistas musicais como
os sertanejos Fernando e Sorocaba, Maiara da dupla
Maiara e Maraisa; o pagodeiro Rodriguinho, os funkeiros
MC Don Juan, Gaab, o produtor e DJ Cereja, e estrelas
globais como ator Henri Castelli.

A marca também caiu no gosto de grandes
influenciadores digitais como David Brazil, John Drops,
Hiago Arraes e de participantes de reality shows como
BBB e “De férias com EX”. Outro fator importante para
o crescimento da LTM foram as parcerias em grandes
eventos. A marca esteve presente no NAVIO DA MIX e no
NAVIO DO SAFADÃO, onde vários nomes de peso tiveram
a oportunidade de usar os óculos. Entre eles, Wesley
Safadão, Anitta, Dennis DJ, Henrique da Dupla Henrique
e Juliano, Felipe Araújo, Aldair Playboy, Armandinho,
Vitor Kley, Banda Melim; os DJs Cat Dealers e Bruno
Martini e o humorista Tirullipa.
A LTM tem buscado novas formas de expandir o
seu negócio e encontrou na revenda por meio de
representantes uma maneira de driblar os efeitos da
pandemia e instabilidade econômica do último ano.
Esse modelo de vendas já está consolidado em São José
dos Campos, onde uma equipe selecionada revende os
produtos da marca. Enxergando o sucesso desse plano,
a empresa implementou esse modelo em dois estados
do Brasil, Pernambuco e Bahia, no Nordeste. Em
formato de franquia, um representante majoritário tem
o direito de representar a marca na região e trabalhar
com seus próprios representantes. Além do trabalho
feito no digital, essa é a grande aposta da marca para os
próximos anos.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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TEXTO TEXTO

Blaser e calça Decinel tênis
Gucci T-shirt acervo pessoal
e joias DFK por Rafael
Menezes
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TEXTO TEXTO

Blaser e calça Decinel tênis
Gucci T-shirt acervo pessoal
e joias DFK por Rafael
Menezes
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TEXTO TEXTO

4 joias DFK por Rafael
Menezes
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JEFERSON REIDEL
23 anos, de São José do Inhacorá - RS, saiu de casa com
apenas 14 anos para ir atrás de um sonho, ser jogador
de futebol e acabou encantando a moda brasileira.
Recém chegado em São Paulo para uma bateria de
trabalhos, fez um ensaio para esta edição e contou um
pouco sobre essa segunda profissão que surgiu durante
a pandemia.
Cool: Como foi para você sair aos 14 anos e ir atrás de
um sonho que nem você sabia se poderia dar certo?
Foi complicado com uma rotina puxada, saudades da
família mas ao mesmo tempo era prazeroso, abrir mão
de festas e muitas experiências que todo adolescente
pode curtir, conheci pessoas legais e acabei entendendo
que cada um tem o seu tempo!
Cool: Dentre essas pessoas legais, quem mais te
deixou feliz de conhecer?
Conheci muitos, mas como posso falar só uma... seria
o Fred, joguei contra ele e ele foi gente boa! Grande
exemplo de profissional.
Cool: Como foi sair do mundo do futebol e ir para esse
mundo “louco e fascinante” que é o mundo da moda?
Nunca saí do futebol, fiquei afastado agora por conta
do joelho, mas graças a Deus, foi durante a pandemia,
então não senti tanto e agora também já estou curando
e negociando contrato novo! Quanto ao mundo da moda,
fiz umas fotos a mais ou menos a 6 anos atrás, mas ficou
nisso daí um amigo me convidou para um trabalho e foi
surgindo outros e acabei ficando em São Paulo, gostei
muito até agora mas vou levar isso como algo que vai
somar! Mas não penso em ser modelo!
Cool: Qual time que mais gostou de jogar?
Já joguei no Paraná Clube, Joinville Esporte Clube entre
outros e sempre me senti bem em todos pois sempre
cheguei com uma postura profissional de alguém que
quero vencer na vida e não tem preguiça. Se aceito fazer
algo, darei o meu 100% .
Cool: Para finalizar queríamos que você mandasse
um recado a todos os meninos que como você um dia,
sonhou em ingressar nesses dois mundos.
Acho que a chave de tudo está em dar o seu melhor, não
ligar para o que as pessoas falam, porém, se colocar no
lugar de todos. Foco e disciplina são virtudes que todo
profissional, independente do que faz, deve ter!

Look Total: Aries for LOVE
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Modelo: Reidel
Texto: Caroline Menis
Photo:
Maria Fernanda Frassetto
Direção de Arte:
Rafael Menezes
Styling: Felipe Castelo
Beauty: Renner Souza
Agradecimentos: Pedacinho
do Sol e Brigadeiro da Gigi

Look Aries for Love joias
DFK DFK por Rafael
Menezes
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CONHECIMENTO
E A EDUCAÇÃO
ADQUIRIDOS

NO DECORRER DE MINHA FORMAÇÃO
COMPENSARAM TODAS AS DIFICULDADES.
DIZ O CEO DO GRUPO ADILSON AMADEU.
Em entrevista à COOL Magazine, Adilson Amadeu fala
sobre sua posição no mercado de advocacia, planos
futuros e compartilha sua trajetória profissional.
Graduado em Direito no ano de 2001 pela Universidade
São Marcos na capital paulista e pós graduado com
Mestrado e Doutorado em Processo Penal e Civil,
proprietário da sede própria do grupo que carrega
seu nome que conta com diversos serviços, tais como
construção, mercado financeiro, criptomoeda e outros.

Texto: Caroline Menis
Foto:
Maria Fernanda Frassetto
Beauty: Renner Souza
Produção de moda:
Caroline Goes
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Em 2021 a perspectiva continua forte dentro do
Grupo Adilson Amadeu nas áreas de construções e
incorporações e a Clínica Wellness Plus de MultiEspecialidade com grande enfoque em testagens de RTPCR e Sorologia de Covid-19.
A novidade que esse novo ano traz é o grupo implementar
o Exchange Criptomoeda como um de seus serviços e,

para os próximos passos em sua carreira, a inauguração
da nova Sede do Escritório de Advocacia - Betânia Costa
& Adilson Amadeu Advogados (Dra. Maria Betânia da
Costa e Dr. Adilson Amadeu), com panorama nas áreas
de Direito Público, Direito Médico, Direito de Família,
Direito Penal e Econômico, Direito Esportivo, Direito Civil
Geral, em janeiro.
A defesa dos direitos, especialmente dos indivíduos
em situação de fragilidade, é a sua grande motivação
profissional. “Vivemos em um estado de direitos e todo
direito ou garantia fundamental constitucional, cada
um deles é constituído de liberdade e dever. Meu dever
como advogado é lutar pelo direito violado”.
Cool - Quais foram as maiores lições que trouxe como
aprendizado ao longo dos anos?
O conhecimento e a educação que adquirimos no
decorrer da formação profissional, compensam todas
as dificuldades enfrentadas para concluir esta etapa.
Cool - Por que escolheu essa área?
Porque sempre tive paixão em defender os meus direitos
e dos indivíduos.
Cool - Quais são seus hobbies?
Pratico luta de Jiu-Jitsu desde os 4 anos de idade e sou
faixa preta de 6º grau; ex - lutador de Vale-Tudo.

Cool - Quais são as suas inspirações?
A vida me inspira! Viver e curtir cada momento. Eu
também sempre me inspirei nas minhas próprias
batalhas durante a carreira, pela minha garra e coragem.
Minha fé também sempre me ajudou a prosseguir diante
de cada diversidade que a vida impôs.
Cool - Como você se vê futuramente, no ramo
profissional e pessoal?
Diante de todas as adversidades, estarei sempre de
cabeça erguida. Me vejo feliz e realizado.
Cool - Qual seu maior sonho profissional? Já
conquistou?
Meus sonhos nunca acabam. Almejo tornar meu
escritório de advocacia um dos mais conceituados do
Brasil.
Serviço:
Grupo Adilson Amadeu
Telefone: (11) 38198599
Endereço: Avenida Rebouças, 3520
Dr. Adilson Amadeu
Instagram: @adilsonamadeu
Facebook: Adilson Amadeu
https://www.bcadv.legal
contato@bcadv.legal
WhatsApp: (11) 95395-1619
Telefone (11) 3231-5933
Instagran: @dra.betaniacosta , @bcaa.adv
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esse mundo do marketing, decidi sair do meu emprego
da época em busca de me realizar profissionalmente e
trabalhar como blogger.
Depois desse período em que trabalhou na área
financeira, ao trabalhar com divulgação neste meio
digital, quais foram seus maiores desafios?
Fiquei trabalhando em minha cidade Natal como
blogger, decidi abrir minha própria empresa e me mudei
para São Paulo em busca de mais oportunidades no
meio deste mercado desafiador e competitivo. Mesmo
sendo empresária com vendas de roupas, ainda quis dar
continuidade no trabalho de blogger e influencer digital.
O que você busca para a sua carreira, no momento?
Hoje busco por oportunidades de ser reconhecida como
influencer digital e com uma proposta diferente e mais
desafiadora para mim: ser diferente e conquistar as
pessoas com um novo formato e estilo.
A pandemia do Coronavírus afetou de alguma forma o
seu trabalho?
Sim. Acabei não resistindo e voltando para área digital
como blogger e fotografia que realmente amo, deixando
meu lado empresário em segundo plano.
Qual foi sua maior dificuldade ao longo dos anos que
pode te fazer amadurecer e crescer na vida?
Meu primeiro emprego foi vender pães e salgados junto
com minha irmã. Minha situação financeira não era
muito boa e tivemos muitas dificuldades na infância,
até os seus 17 anos. Vendia salgados para conseguir
pagar a faculdade de Administração, passar por testes
e conseguir entrar na área financeira onde consegui me
fortalecer economicamente.

NATALI MATOS

A BLOGGER E INFLUENCER DIGITAL
É A NOSSA COOL GIRL DA EDIÇÃO DE
ANIVERSÁRIO.

Photo: Marcos Duarte
Direção de arte:
Rafael Menezes
Styling: Marcos Lacerda
Produção de moda:
Felipe Castelo
Produção executiva:
Felipe Lançarin
Assistente de photo:
Edson Florind
Maquiador: Sandro Barreto
Capa e Moda: Natali
Jornalismo: Caroline Menis
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Jordanna Natali P. de Matos, nascida no Brasil, mistura
de mãe brasileira com pai chileno de Santiago, natural
da cidade de Cuiabá - MT, se mudou para São Paulo há
três anos. Natali Matos é o nome artístico, que usa desde
o começo de seu blog e quando era dançarina. Logo
após seu reconhecimento na internet, decidiu abrir um
e-commerce de moda e atualmente visa se consolidar
como digital influencer.
Formada em Administração com ênfase em Marketing,
o que fez você decidir ir para a área de influencer
digital?
Trabalhei por 7 anos em bancos na área financeira de
crédito, mas não me sentia feliz fazendo isso. Apesar
de me formar em Administração, eu gostaria de ter
estudado publicidade, e por sempre estar conectada com

“MINHA
PROPOSTA COMO
INFLUENCER É
MOSTRAR ALGO
DIFERENTE
DO QUE JÁ
EXISTE NESTE
MEIO DIGITAL E
ENCARAR NOVOS
DESAFIOS” NATALI MATOS

Look Carol Goes

Look Carol Goes
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Look 8be
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Look Dicollani
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Look Nosf, óculos Versace,
colar Chanel e cinto Dolce &
Gabbana
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Blazer Cor Doce, espartilho
Sheila Cintas
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GLAM SPOTS

NATURALMENTE

BRASIL
EM TEMPOS DE
PANDEMIA

Nesse momento em que estamos realmente vivendo
um ápice excepcional na história da humanidade, temos
aprendido como valorizar o simples, conhecer melhor
as pessoas mais próximas, nos conectar com os mais
longe e demos espaço para o planeta respirar uns
meses que estivemos quietinhos em casa evitando que
o bichinho se multiplique demais…
A princípio foi difícil não poder navegar livremente pelo
mundo, mas como seres criativos descobrimos nossos
próprios paraísos reclusos, seja pertinho ou longe em
nosso país, encontramos lugares rodeados de natureza
onde o único que se contagia é a energia positiva com
calor de sol!
A Praia do Rosa, no município de Imbituba em SC, uma
das baías mais lindas do mundo, onde a 50 anos atrás
apenas algumas famílias pescadoras residiam, hoje,
com pousadas requintadas e paisagens exuberantes,
é reconhecida e frequentada por turistas do mundo
afora. Mas nesse inverno de pandemia, recebeu um
número histórico de visitantes fugindo da quarentena
das cidades à procura de conviver com a natureza e
tranquilidade que esse refúgio oferece.

Mesmo recebendo tanta gente, a charmosa praia
registrou poucos casos de contágio e não só isso como
também se afiançou mais ainda com sua identidade rural
e ecológica promovendo um turismo consciente, seguro
e preservando a natureza e cuidando das pessoas.
Assim acredito que outros lugares também tiveram a
oportunidade de se conectar mais com suas raízes e
agora começar a emergir mais fortes, transmitindo essa
mensagem para quando os visitantes possam voltar a
frequentar livremente, esperamos que logo!
Para os amigos como eu, motivados a viagens, e o que
acontece no ínterim é só o tempo até embarcarmos
para o próximo destino, essa reprogramação pode ter
despertado muitas coisas em nós que não conhecíamos,
mas o importante é que por agora, temos que pensar
em nossos seres amados que podem estar em risco,
respeitar, estar atentos e não promover aglomerações.
Por esse motivo os destinos remotos, ilhas privativas,
fazendas, montanhas, praias rurais, hotéis boutique
com bungalows separados e barcos passaram a ser as
escapadas perfeitas, como a querida Praia do Rosa!
E você, que lugarzinho descobriu?
Me acompanhe pelo instagram

Texto: @SyamaReyes
Imagem: Guiri Reyes

@SyamaReyes

e vamos explorar juntos!

Leveza e riqueza
de sabor
O sabor da Itália para os
paladares mais exigentes
Inspirada nas receitas italianas
utilizando apenas farinha, água,
fermento, sal e um toque de azeite.
Uma perfeita combinação com farinha
italiana, que possibilita alta hidratação,
longa fermentação e maturação.

Imagem de congerdesign por Pixabay e (Pizza) Arquivo Pessoal

Molho 100% italiano da
província de Nápoles, que é considerada
a região que produz os melhores
tomates do mundo por serem
adocicados e de baixíssima acidez,
o que confere ainda mais a identidade
italiana de nossas pizzas.
Na cobertura, ingredientes frescos e de
qualidade para equilibrar e harmonizar
texturas e sabores.

@forneriarivello
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SUNSET
BOULEVARD

BY HENRIQUE SCHIEFFERDECKER
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Fotógrafo:
Henrique Schiefferdecker
@schiefferdecker
Modelo:
Brigitte Bertrand
@ladamedelalumiere
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ELI IWASA SE
REINVENTA E
PERMANECE
EM PAPEL
PROTAGONISTA
NA MÚSICA
ELETRÔNICA

ARTISTA MULTIFACETADA E EMPRESÁRIA,
A RAINHA DO TECHNO ENCONTROU
TAMBÉM NA COMUNICAÇÃO UMA FORMA DE
CONTRIBUIR COM A CENA.

Nas cabines de DJ, aparece uma mulher de estatura
média, com um som grandioso que inunda na potência
máxima as melhores pistas de dança do mundo.
Exemplo de sucesso feminino na cena eletrônica, a
trajetória de mais de 20 anos renderam a Eli Iwasa
muito mais do que aquela ampla bagagem musical
que vemos nos clubs e festivais. A “Rainha do Techno
Brasileiro”, como é carinhosamente conhecida no
meio, é uma artista talentosa que toca, canta no seu
projeto paralelo Bleeping Sauce ao lado de Marco A.S
(que soltou um clipe para a track “The Alarm” durante
a pandemia dirigido pelo cineasta Raul Machado), é
modelo de campanhas para marcas como Samsung e
Dezarm, além de sócia de dois dos principais clubs do
Brasil, Caos e Club 88.
“Eu sou muito grata a tudo o que aconteceu em minha
carreira, desde o início, quando eu tive a chance de
trabalhar com muita gente de peso no Lov.e em São
Paulo, onde também bookei artistas como Laurent
Garnier e Ricardo Villalobos, até quando fui da turma do
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Black Coffee no Red Bull Music Academy na África em
2003”, conta Eli, que teve sua primeira gig internacional
no icônico Rex Club em Paris, ainda em 2005.
De lá pra cá seu nome como DJ pipocou em eventos
majestosos como Rock in Rio, Time Warp, Amsterdam
Dance Event, e, de fato, a pandemia veio no auge da sua
carreira. Esse ano ela foi reconhecida pela segunda vez
consecutiva com a indicação ao prêmio de melhor DJ do
Brasil no WME Awards.
Durante o isolamento, Eli encontrou no dom da
comunicação uma forma de atenuar as inquietações
e dar visibilidade a outras mulheres e profissionais
talentosos. Apresentando o programa E.las, em parceria
com a gigante Só Track Boa, entrevistou mulheres de
diversos setores que compõem o music business, de
artistas a equipe de produção.
Eli não se acomoda. Ela age.
E no primeiro trimestre de 2021, ela embarca em
mais uma jornada como comunicadora, desta vez
apresentando um podcast para mostrar a pluralidade
da cena musical do Brasil. A primeira temporada teve
a participação de nomes muito representativos, como
Marta Carvalho (curadora da Natura Musical, além
de ter uma agência focada no desenvolvimento da
carreira artística de mulheres negras, trans, indígenas
e comunidade LGBTQIA+), Rodrag (performer nãobinário), Paulo Tessuto, Cashu e Amanda Mussi, todos
envolvidos em muitas festas queer. Para as próximas, Eli
busca expandir o alcance e falará com representantes
de núcleos espalhados por todo o país buscando um
panorama geral da cena musical no Brasil. Quando as
pistas retomarem, toda essa energia será canalizada em
música e dança. Por enquanto, Eli já foi confirmada em
grandes festivais como o Warung Day Festival e Federal
Music neste ano - se nada mudar - e vai colocar em
prática um novo projeto onde rodará os clubs de todo
o Brasil apresentando long sets ao lado de artistas
convidados.

HOUSE INK TATTOO
Já pensou usar aquela jóia ou outro acessório que te
deixa mais confortável e feliz? Porém imagine sentir esta
sensação pra sempre em sua pele? Isso é a tatuagem.
Uma frase de incentivo pode te dar forças em um
momento de difícil. Uma imagem representativa como
o desenho de um leão imponente ou, até mesmo, uma
homenagem à alguém querido, independente da sua
escolha, uma coisa é fato: a tatuagem é algo que te ajuda
a contar sua história, sem nem precisar abrir a boca.
E este é o significado da tatuagem para House ink.
Localizado na Zona Leste de SP, o Studio foi idealizado
para transformar o seu sonho de tatuagem em
realidade. Aliamos a alta qualidade de atendimento e
tranquilidade do nosso espaço, com alta performace
e dom do tatuador Bruno Pulheze, reconhecido e
respeitado entre os maiores tatuadores do Brasil.
House Ink Tattoo é reconhecida e muito procurada por
trabalhos em diversos formatos, sendo ele o principal,
em realismo. Entregamos o que o cliente procura, o que
ele deseja, sempre de forma única e exclusiva.
Bruno Pulheze -Tatuador
Detalhista e que procura sempre a perfeição, seriam
estas a palavras que definem o grande artista por trás da
House Ink Tattoo. O dom da arte sempre esteve presente
em sua vida, desde pequeno. Sempre se destacou em
qualquer tipo de trabalho manual, desde desenhos,
caricaturas, pinturas e até esculturas. Bruno Pulheze
estudou Educação Física, mas acabou por entrar no
mundo da tatuagem, devido ao seu incrível talento. Após
muitos estudos, treinamentos e diversas experiências
no ramo de tatuagem, hoje comanda a House Ink Tattoo.
“É gratificante trabalhar com aquilo que amamos.”
‘’ A arte sempre esteve presente na minha vida, e a
tatuagem foi a linguagem que escolhi para viver dela.
‘’ -Bruno Pulheze.
Serviço:
Telefone WhatsApp (11)95705-4704
Instagram: @houseink.tattoo
Endereço: Rua João Antônio Andrade 41- Pq Boturussu

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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PARAÍSO LUXUOSO
EM ALAGOAS

A MENOS DE 30 MINUTOS DO CENTRO
DE MACEIÓ, BARRA DE SÃO MIGUEL É
PRIVILEGIADA COM INÚMERAS BELEZAS
NATURAIS E PAISAGENS ESTONTEANTES.

Quem conhece sabe que se faltava algo para carimbar o
destino como um dos lugares mais trend do país, era um
réveillon. O local conta com uma infinidade de opções
para os apaixonados por esporte e ecoturismo. São
vários passeios incríveis e opções de esportes aquáticos
como: kite surf, pesca, wake board, e outros. Opções de
hospedagem de luxo, como o Kenoa Resort, até opções
super charmosas e acessíveis. A cidade é próxima da
praia do Francês, outro local super charmoso, com
diversas opções de bares e restaurantes.
Em sua primeira edição, o Réveillon BSM 21’, que
aconteceu entre os dias 27 de dezembro e 02 de janeiro,
em Barra de São Miguel - Alagoas, já foi sucesso para
os amantes de uma boa música, com gente bonita e
lugares paradisíacos. Mesmo em conta da pandemia, era
nítida a adaptação dos eventos ajustados aos decretos
estadual e municipal, onde toda a equipe contava com
EPI, entrada obrigatória de máscaras, dispensers de
álcool em gel espalhados, medição de temperatura nas
entradas dos eventos, protocolo de testagem obrigatório
para os clientes, além de outras medidas protetivas,
com a finalidade de atender aos decretos e proporcionar
segurança a toda comunidade.
A semana contou com duas agendas, Tropical e Orgânica,
totalizando 5 experiências open bar em cada e acesso ao
Fellini Beach Club, que funcionou entre 10 am às 2 am
do dia seguinte. Os eventos open bar aconteceram em
lugares paradisíacos, sendo eles as Falésias do Gunga
e o Coqueiral do Gunga. Já o Fellini Beach Club estava
localizado na Stella Marina de onde era possível ver o
sol se pôr com vista para a Lagoa do Roteiro, ao fundo
da Ilha dos Caetés. O projeto idealizado por Felippe
Godoy (Grupo Diretoria SP e Fellini Beach Club) e Fábio
Figueredo (produtor de eventos), contou com o apoio de
José Nicolau Medeiros (proprietário da Stella Marina) e
a operação do Fellini Beach Club a cargo de Lucas Santi
(Grupo Trabuca). Projeto de decoração do Beach Club
por Adriana Godoy, projetos cenográficos dos eventos
por Fuad Hajjat e direção de produção por Eric Oliveira.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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Barra de São Miguel reúne tudo que mais precisamos:
pé na areia, tranquilidade e paisagens paradisíacas.
Está localizada a cerca de 28 km de Maceió e a 50 km
do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares (MCZ).
Assim como todo o Litoral Sul de Alagoas, Barra tem
praias de águas calmas e cristalinas, sendo um dos
balneários preferidos dos alagoanos. Além do mar
de tons esverdeados, o município também conta com
a linda Lagoa do Roteiro que possui um ecossistema
riquíssimo e um dos cenários mais bonitos do litoral sul
alagoano. A Lagoa é a vista oficial do Réveillon BSM 21’,
abrigando o coração do projeto: o Fellini Beach Club.
Contato: @reveillonbsm

FFLORA
Colecionando milhões de streams, turnês internacionais
e shows nos palcos mais especiais do Brasil, Felipe Flora
decidiu deixar o Dashdot em standy by e focar no FFLORA
projeto autoral que inaugura uma nova fase da sua carreira,
que já é recheada de conquistas musicais, amigos, e
claro, good vibes. Felipe, natural de Presidente Venceslau
(primeiro artista da região a se apresentar no Rock in Rio
e Lollapalooza), é conhecido tanto pelo seu sorriso único
como pela sua sonoridade séria, potente e melódica. Suas
produções e apresentações ao vivo já encantaram fãs dos
4 cantos do mundo.Nesse momento pós pandemia, em
que todos tivermos (querendo ou não) a oportunidade de
repensar nosso propósito, FFLORA vem com o objetivo de
transformar a sua verdade em música e tal música em
trilha sonora para momentos inesquecíveis do máximo
de pessoas. Acompanhado por um time de peso com
renomadas pessoas em diferentes áreas e regiões de
atuação, FFLORA é uma das grandes promessas pra 2021,
por isso batemos um papo com ele pra conhecer um pouco
mais da sua história e dos seus planos:
Cool - Quem é FFLORA?
FFlora sou eu Felipe Flora, na mais pura verdade, um
projeto que segue minha essência, meu propósito e
minhas sonoridades. O nome foi engraçado pois eu e
meu time passamos muito tempo pensando em nomes,
mas quando percebemos ele estava ali na minha frente,
toda a cena me chama de Flora.
Cool - Como surgiu seu interesse pela música
eletrônica?
Começou desde jovem, quando eu era criança, morava
no Interior em Presidente Venceslau e a galera por
aqui sempre se encontrava nas ruas e praças, a música
animava essas celebrações, ficava encantado com o
poder da música, e o mais engraçado é que sempre
ficávamos perto dos carros pois ali o som era mais
potente.
Cool - Qual o estilo de música eletrônica que você gosta
de tocar?
Eu não me prendo muito a estilo, gosto de tocar o que eu
amo, gosto de prestar atenção e admirar os diferentes
detalhes das diferentes produções e ir bebendo de
diversas fontes, acabo reproduzindo e seguindo ideias,
sons, timbres mais ligadas a house music, techno, tech
house, deep house, melodic house, porém busco minhas
referências nos mais diversos estilos e música e procuro
não me rotular.
Cool - Quais são suas inspirações?
Minhas inspirações são bem ligadas aos sonidos da
natureza, sonidos do mar, sons orgânicos nos quais
consigo me concentrar e conectar tanto com o ambiente
como comigo mesmo
Cool - Quais são as novidades do seu lançamento de
projeto solo?
Muitas! Focando nos lançamentos já que estamos em
um momento delicado, o primeiro lançamento foi com
o Chemical Surf e DCW pela Spinning, a track chama
“SENSES” e bateu muito bem, tem um clipe irado, já

o segundo lançamento é uma collab com meu amigo
Lukas (Vintage Culture) com MECA, mas também um
dos meus grandes sonhos e planos estão ligados ao
lançamento de um álbum, momento em que consigo
contar uma história de uma forma mais completa do que
num single release.
Cool - Quais são os seus desafios como DJ?
Os desafios são diários, aquela história de matar um
leão por dia, ainda mais em meio a toda essa pandemia,
muitos amigos passando dificuldade, é muito difícil viver
da música, você precisa viver a música, precisa viver 24h
ela, diariamente.
Cool - Quais locais você costuma tocar?
Já tive a oportunidade de tocar em grandes festivais
como BPM Festival (México) SONAR (Barcelona),
Tomorrowland Brasil, Só Track Boa, Kaballah, Warung
Day Festival e é claro o Rock In Rio e o Lollapalooza,
mais recentes, que foram incríveis. Mas vou te falar que
o que eu amo mesmo são os clubs! Sentir a energia
da pista de pertinho é inexplicável. O primeiro lugar
que me vem à cabeça é o Privillège, os long sets em
Búzios como o de Juiz de fora são especiais, cada noite/
manhã uma novidade, uma surpresa diferente, que
energia! O D-Edge e o Warung têm um lugar especial
no meu coração, foram clubs por onde passei vários
anos de minha carreira como residente e tenho ótimas
lembranças. O Club Vibe em Curitiba tb, quanta história
boa! Foram inúmeros longs sets por lá. Isso sem
contar com os super clubs, Laroc/Ame, Green Valley e
El fortin que sempre me receberam de braços abertos
e não posso negar que sempre sinto um friozinho na
barriga antes de subir na cabine! São lugares realmente
especiais.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

REGINALDO
LEME
ESTRATÉGIAS DAS MARCAS

FEITAS PARA DURAR
Uma série de entrevistas e bate-papos com os
principais gestores das empresas e profissionais
mais renomados do mundo do marketing.

Apresentadores:

JOTA JUNIOR
MKTautomation

Acesse nosso
canal do YouTube
/marcasvisionarias
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RENATA MARCIAL
Marketing Gocil

Realização:

TEXTO TEXTO

DESCUBRA SUA MELHOR VERSÃO
COM A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Hidrolifting
Botox

AGENDAMENTO
Flacidez

9 9122-4477

(11)

Edifício NEO Corporate
R. Enxovia, 472 - Chácara Santo Antônio - SP

Bigode chinês
Pescoço

Ruga de
marionete
Lipo de papada

111 | COOL MAGAZINE

E daí surgiu o entusiasmo da atriz para produzir o seu
próprio programa de entrevistas.
Laís entrevista profissionais de diversos segmentos,
deixando o programa ainda mais diferenciado. Já foram
entrevistados o apresentandor do desimpedidos Fred,
o funkeiro Mc Lan, a jornalista e apresentadora do SBT
Márcia Dantas, a YouTuber Dora Figueiredo, o humorista
Renato Albani, a miss Brasil Raissa Santana, entre outros.
“Estou montando o “Lá em Casa” desde agosto de 2020,
o nome foi escolhido por mim, pois o programa é gravado
dentro do meu apartamento, em São Paulo”.
O programa tem alguns quadros para deixá-lo ainda mais
dinâmico, como a brincadeira do “quem sou eu”.
“Meu jeito leve e engraçado de conduzir as entrevistas
tem chamado muito a atenção do público que consome o
YouTube. Pensei em fazer algo diferente e descontraído.
Eu como apresentadora, brinco comigo mesma dentro das
entrevistas me “desconstruindo”, me permito errar e deixo
que os editores coloquem os erros nas gravações, acredito
que isso diferencia o programa. Não costumo ter as
perguntas certas, gosto de ter a sensação de que estamos
conversando e que não é nada programado”.
Com apenas 3 meses de canal, Laís já bateu 20mil inscritos
e mais de 1,5 milhões de vizualizações.
As entrevistas saem no canal toda quarta-feira, às 20hrs.
Serviço: www.youtube.com/c/LaisMoreiraTV
Instagram: @laismoreiramoreira

LAÍS MOREIRA
APOSTA EM NOVO
FORMATO DE
PROGRAMA NO
YOUTUBE.
A atriz e apresentadora do programa “Lá em Casa”,
estreou em novembro de 2020 um novo formato para um
programa de entrevistas, que é diferenciado e chamou a
atenção pela forma leve, descontraída que a apresentadora
conduz a conversa com cada um dos entrevistados.
No ano anterior, em novembro de 2019, Lais Moreira
foi convidada para entrevistar todos os artistas que se
apresentariam no “Navio da Mix”: Anitta , Matheus e
Kauan, Henrique e Juliano, Iza , Marcelo Falcão , Nando
Reis, Melim, entre outros.
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A BANOFFEE CASEIRA

BANOFFEE FIT

BANOFFEE NUTELLA

Nossos ingredientes são
selecionados com a melhor
qualidade!

Aveia, xilitol, doce de leite
(0% açúcar), banana nanica,
chantilly (0% lactose), canela

Bolacha maizena, nutella,
banana nanica, chantilly
cremoso e leite ninho
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A MARCA DE
BEBIDAS BEERITA
APRESENTA O
MELHOR DO GIN EM
SÃO PAULO
Em maio de 2020 a marca BEERITA®️ nasceu em São
Paulo pelo cofundador e fermentador Jairo Gama e
promete encantar seu paladar com novos conceitos
em bebidas. O primeiro produto criado foi o Hidromel
feito de Mel de Abelhas nativas, a bebida foi produzida
em pequenos lotes, além do primeiro Gin com infusão
de Jambu, afrodisíaco, aromático e surpreendente
ao paladar. As bebidas mais famosas são a Beerita
Elétrica! um Gin especial com toque bem brasileiro de
flor de jambu, cascas de limão-cravo e laranja-Bahia,
semente de coentro, alecrim, raiz de Angélica, zimbro e
essência de mel e a Beerita, uma bebida alcóolica para
quem fica entre o “mais do mesmo” e o “exceto este”.
Sobre Jairo Gama
Nascido em Santo André e atualmente com 36 anos de idade, Jairo
Gama teve sua paixão por bebidas começada aos 17 anos, em um bar

MAKE FRESH

chamado Villa Jardim. Passou pelos países, Peru, México, Colômbia,
República Dominicana, Cuba e Panamá. Presidente do Conselho da
ABB, já participou de muitas premiações e entre elas foi Campeão
Brasileiro de Caipirinhas Exóticas EQUIPOTEL (2010) ABB, Campeão
Rota dos Drinks – Jack Daniel’s, com o drink “Jack Açaí” (2015) e Vice
Campeão panamericano de Coquetelaria (2019).

Serviço:
www.beeritaloja.com.br
Telefone: (11) 97197-4114.
Instagram: @beeritaoficial
Dicas:
• Para a pele não ficar oleosa, devido a alta temperatura,
quem preferir, pode aplicar um pouco de pó solto na
zona T do rosto, onde geralmente suamos mais.
•A maquiagem natural pode ser aplicada em todos os
tipos de pele.
•Utilizar produtos HD para obter o resultado fresh pois
colabora para uma pele mais natural.
•Ter um cuidado especial com a pele, utilizando
sempre produtos de skincare como hidratante,
tonificante e protetor solar, todos os dias. Procure seu
dermatologista.
•Usar água termal no verão, antes e depois da
maquiagem.
Dri Cavalheiro dá cursos de maquiagem, atende noivas a domicílio e
é designer de sobrancelhas, especialista nas técnicas de brow lifting
e brow illumination. Willfelip, com 26 anos de experiência na área de
cabelos e hairstylist do Ckamura, utilizou para o penteado da modelo
o gel de cabelo C.Kamura Styles, styling gel com máxima fixação. Will
é conhecido por fazer o hairstyle de diversas celebridades, entre elas a
Guilhermina Guinle, Mariana Kupfer e Rico Mansur. A técnica utilizada é
o efeito molhado que tem sido o queridinho em premiações dos famosos
em 2019 e 2020, e continuará sendo uma tendência de hairstyle para
o verão 20021, dando um ar moderno, combinando com a make fresh.

Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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A maquiadora do Ckamura Express (Vila Olímpia), Dri
Cavalheiro, trabalha há dez anos na área de beauty
e make up, formada pela Kryolan Argentina e com
diversos workshops e cursos no portfólio, ela conta
sobre a tendência de maquiagem natural que continuará
em 2021. A tendência, onde destaca-se a beleza
natural, tomou grande repercussão entre os famosos
e maquiadores conceituados em 2020. Nesse verão,
a make resistente aos dias quentes será o *must* da
estação. Como o nome já diz, a make traz frescor, leveza
e suavidade, sem marcar nenhuma parte do rosto, e
ainda dá um ar saudável.

Batom: NARS Afterglow lip balm Orgasm e lip tint
Orgasm
Blush: NARS Orgasm
Bronzer: Laguna
Olhos: Lip tint Laguna e máscara de cílios Climax NARS
Modelo: Sarah Schulz
Maquiadora: Dri Cavalheiro
Hairstylist: Willfelip
Serviço:
@dricavalheiromakeup, @willfelip e @sarahsschulz
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