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EDU

CRISTÓFARO
Compositor, guitarrista desde os 7 anos, teve a sua
primeira Les Paul em 1982, e foi daí que sua paixão
pela marca Gibson começou. Passou a criar um acervo
especial de Guitarras Gibson com predileção a Tom
Murphy há 40 anos. “Não tenho uma coleção, pois coleção
você precisa de algo a pertencer e completar um álbum.
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Tenho um grandioso acervo, pois faço de minhas guitarras
um convívio diário em tocar e gravar.” Edu também é
fundador da PromoAção. Ele revolucionou o setor com
seus navios temáticos, Gerando uma experiência única
e inesquecível para seus mais de 35 mil passageiros ao
longo da temporada.

FESTA
EM ALTO
MAR!
Navio Vamubora - 05 a 08 de novembro de 2021

PromoAção, a maior empresa
de festivais e cruzeiros
temáticos do mundo.

Navio ZCL - 14 a 17 de novembro de 2021

Navio da Mix - 11 a 14 de novembro de 2021

Quando se trata de festa em
alto mar não tem pra ninguém.
Só a PromoAção, com 20 anos
de mercado, transforma uma
simples viagem de cruzeiro
em uma experiência única e
inesquecível, com 72 horas de
muita diversão, festas temáticas
e os maiores nomes da música
brasileira. Tudo isso para uma
temporada exclusiva com mais
de 35 mil passageiros.
E todo esse sucesso vai além.
Agora, a PromoAção também
é a Tropical FM, uma rádio
totalmente dedicada à música
brasileira na capital portuguesa.

Navio Alexandre Pires - 26 a 29 de novembro de 2021

Navio WS On Board - 20 a 23 de novembro de 2021

Por essas e outras, a
PromoAção tem um temático
com sua cara. Conheça!
@promoacaooficial
www.lojapromoacao.com.br
Central de atendimento e
WhatsApp: (11)36249007
e-mail: Informacoes@
promoacaoeventos.com.br

Navio Só Track Boa - 31 de março a 03 de abril de 2022

Navio Energia da Véia - 18 a 21 de março de 2022
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NOVA ORDEM
MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE
A COOL Magazine traz para voce com destaque,
matérias especiais sobre o novo comportamento
com aprendizados da pandemia, e ainda o tema mais
importante MEIO AMBIENTE.
Em um editorial e matéria exclusiva, PAOLLA OLIVEIRA
arrasa mostrando suas múltiplas faces em processo
de METAMORFOSE.
NATALIA BEAUTY, a empresária de beleza que faz
sucesso trabalhando de pijama, conta tudo para a
COOL.
Tendências de Arquitetura e Decoração nos projetos
Maravilhosos da CASA COR RIO, e ainda, o Raio X do
Fashion Week com o melhor da Moda.
Trazemos também um Especial de Moda e Atitude
para os homens descolados.
Esta edição mostra as Piscinas e Restaurantes de
hotéis fantásticos, e ainda sugestões de vinhos para
armonizar a experiência .
As Coolers Duda Reis e Maju Trindade contam os
segredos do sucesso em matéria exclusiva.

Diretor

Jornalismo
Editor de moda
Moda
Diretor de arte
Fotógrafos
Colaboradores

Apresentamos dicas de viagem para Marrocos e
Miami, além de Destinos e Resorts mais descolados
pelo Brasil.
Lugares Pet Friendly, Era Digital, Biohacking e Carros
de última geração, completam esta edição super cool!
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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

VIVARA APRESENTA LINHA
DE PERSONALIZÁVEIS PARA
O DIA DOS NAMORADOS
Inspirada pela palavra Incondicional, a Vivara apresenta
joias contemporâneas que eternizam laços de amor
cultivados pela amizade, respeito e lealdade para o Dia
dos Namorados. Focada no consumo consciente e na
tendência de customização, a linha de personalizáveis
faz referência à antiga função da joalheria: guardar
memórias e registrar histórias que transitam por
gerações. Para a campanha de namorados, Giovanni
Bianco mergulhou nos anos 90, importante período na
carreira da estrela da marca, a modelo Gisele Bundchen.
O diretor criativo trouxe elementos com cores fortes e
saturadas, abusando do estilo gráfico e visualmente
minimalista, ornando com as joias personalizáveis,
que também carregam um ar casual e extremamente
elegante. A coleção traz pingentes e anéis em ouro
amarelo, branco e rosé. Para a data, a Vivara também
apresenta uma linha de relógios super completa,
desenvolvidos para homens e mulheres que buscam
modernidade, sofisticação e um design refinado com um
toque de elegância. http://www.vivara.com.br

PACO RABANNE APRESENTA
NOVA FRAGRÂNCIA
MASCULINA INVICTUS
VICTORY

CHANDON APRESENTA O
SEGUNDO LOTE DA SUA
COLEÇÃO LIMITADA E
EXCLUSIVA DE CHANDON
EXCELLENCE MAGNUM
O lote de 900 garrafas numeradas simboliza toda
a expertise da vinícola em elaborar espumantes
excepcionais; esta segunda edição faz parte da coleção a
ser revelada até 2023, em comemoração aos 50 anos da
Chandon no Brasil. Este lote traz um assemblage único
com uma proporção maior de Chardonnay (58%) em
comparação ao Pinot Noir (42%), resultado de uma safra
desafiadora que, ao mesmo tempo, abriu oportunidades
para a criação de um espumante com propriedades
inéditas. Marcante e sutil ao mesmo tempo, o novo
lote apresenta grande personalidade, que revela toda a
arte e a expertise da vinícola em elaborar espumantes
excepcionais, além de reforçar a memória de Chandon
Excellence acrescida de características da desafiadora
safra de 2009, com sabor único.
http://www.chandon.com.br
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V é para Invictus Victory. O aroma do triunfo atende pelo
nome de Invictus Victory, um eau de parfum extremo feito
por Paco Rabanne, uma dualidade intensa entre duas
forças em conflito: frescor e intensidade. De um lado, o
frescor vibrante, personificado por um aroma cítrico vivo
envolto em incenso reforçado, masculino, fácil de usar.
Por outro lado, encontre uma intensidade potente: a
suavidade da baunilha apoiada pela doçura da fava tonka,
criando um efeito misterioso, agradável e cativante. A
pontuação final: uma fragrância oriental refrescante
que deixa um rastro poderosamente hipnotizante, um
magnético aroma exclusivo. https://www.pacorabanne.
com/

PUT YOUR SUNGLASSES ON!
A 99 Óculos, fundada em 2018, foi idealizada e criada
por dois amigos de infância do Rio de Janeiro, André
Martins e José Carlos Castro, com o objetivo de tornar
a marca de óculos especializada em vender produtos
de qualidade e preço justo no mercado.
“Nosso foco é atender ao público com produtos
diferenciados e únicos, com a oferta de estilo e
inovação com a melhor experiência de compra e
100% de satisfação. Nossa comunicação é pautada na
clareza, precisão, transparência e objetividade, para
que tenhamos sempre um ótimo relacionamento com
nossos clientes e colaboradores”, conta André.
A marca de óculos paulista carrega a missão, a visão
e seus valores como pilares, base em seu negócio,
visando democratizar a moda com produtos de
qualidade, com variedade e preços acessíveis, que
atenda à necessidade individual de cada cliente, sendo
uma empresa admirada e referência para o público,
estabelecendo a melhor experiência de compra online
com a oferta de produtos e serviços de excelência e
humanização. Além disso, a empresa trabalha com
ética, respeito, integridade, confiança, honestidade,
transparência, responsabilidade e inovação.
“Somos uma empresa jovem, porém temos ambições
no ramo. Queremos levar o máximo de conforto
aos nossos clientes. Temos fome de crescer e

ganhar mercado. Estamos totalmente focados em
performance e inovação. Hoje entramos no ramo das
Óticas, oferecendo lentes para grau e lentes AntiBlue,
com o melhor preço do mercado. Visando sempre o
melhor atendimento e conforto”, acrescenta José
Carlos.
SERVIÇO: https://www.loja99oculos.com.br/

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação

COOLERS

Em 2020, seu sucesso nas redes sociais alavancou
e seus vídeos na plataforma do TikTok viralizaram
durante a quarentena. Após iniciar sua trajetória na
plataforma dublando áudios engraçados e músicas,
Duda virou notícia ao fazer uma dublagem com a
canção “”What A Shame”, da cantora norte-americana
Leyla Blue. Sua criação acumula hoje mais de 1.3
milhões de visualizações na plataforma e transformou
a música em uma das mais ouvidas no país. A atriz
e influencer digital acumula mais de 5,4 milhões
de seguidores e mais de 51 milhões de curtidas na
plataforma TikTok.
“Estou com 21 anos e me dedicando a faculdade de
marketing na IBMEC. Eu sonho em poder estudar
futuramente na New York Film Academy e me tornar
atriz em Hollywood. Esse ano, estou me preparando
também para estrelar a série teen “O Inferno de
Cada Um”, na plataforma de streaming da Netflix”,
acrescenta a atriz.
Apesar de muitos admiradores a compararem
fisicamente com a atriz da saga 50 Tons de Cinza,
Dakota Johnson, Duda se inspira na veterana e
premiada Natalie Portman. Na música, seus ídolos
são: Frank Sinatra, Alceu Valença, Nando Reis e
Cassia Eller. A jovem multi-talentosa é poliglota e fala
inglês, espanhol e francês, além de ser apaixonada
por esportes radicais, como o futebol e muay thai.
Serviço: @dudareisb e @dudareis

DUDA REIS
Desde criança, na cidade de Volta Redonda, Duda Reis
já tinha em mente o que queria ser quando crescer:
atriz. A garota do Rio de Janeiro começou a se destacar
como profissional no mundo da dramaturgia e tem
florescido na área do entretenimento, atualmente
viralizando nas redes sociais como influenciadora
digital e modelo.
“Com 15 anos decidi criar uma conta no Instagram para
mostrar aos meus amigos e familiares os preparativos
da minha festa de debutante. Rapidamente, o perfil já
acumulava milhões de seguidores que, ao longo dos
anos, foi crescendo cada vez mais, se aproximando
dos 9 milhões na plataforma hoje”, diz Duda.

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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Seu talento logo foi notado e ela chegou aos palcos
e tela da TV brasileira, aos 16 anos, após estudar na
Escola de Atores Wolf Maia e realizar seu grande
sonho de se tornar atriz profissional, estreando na
Rede Globo em 2019, em “Malhação - Toda Forma de
Amar”, com a personagem Mari.

HORI CLÍNICA:
ODONTOLOGIA E ESTÉTICA
A odontologia estética tem sido muito procurada
nas clínicas odontológicas, devido a busca de um
sorriso mais harmônico pelos pacientes. Diversos
procedimentos e especialidades podem ser envolvidos
para um excelente resultado.
Entre esses procedimentos, a lente de contato dental
é um dos mais procurados pelos pacientes que vêm
até a Hori Clínica. Os laminados cerâmicos, ou lentes
de contato, são lâminas ultrafinas de porcelana,
cimentadas sobre os dentes. Esse procedimento
corrige forma, alinhamento, cor, tamanho e função
insatisfatória dos dentes do paciente, promovendo
um sorriso bonito e funcional. Aqui na Hori Clínica,
temos profissionais altamente qualificados na área da
odontologia estética. A Dra. Yeska Braga Hori, formada
pela FO-SJC- UNESP e Mestre em endodontia pela
FO-USP, possui larga experiência com lentes de
contato dental, e há anos se preocupa com a saúde
bucal e com a harmonia dos sorrisos dos seus
pacientes. A Dra. Renata Savassa, formada pela FOUSP e especialista em dentística restauradora pela
São Leopoldo Mandic, transforma sorrisos todos os
dias na Hori Clínica, sempre mantendo o cuidado em
alinhar o lado funcional com a estética. Elas dominam
os laminados cerâmicos e também usam um critério
rigoroso para indicá-los aos pacientes. Geralmente
indicamos o tratamento com as lentes de contato
dental em casos como:
fechamento de diastema (espaço entre os dentes),
dentes escurecidos, alteração de formato e proporção
dos dentes, especialmente para dentes muito
pequenos (conoides). É um tratamento extremamente
seguro.” - ressalta Dra Renata.
Nem todos os pacientes que procuram este tratamento

podem fazê-lo. Em alguns casos, são indicados
outros procedimentos que resultarão em um sorriso
esteticamente bonito e totalmente saudável. Além
disso, as lentes de contato precisam estar muito
bem adaptadas aos dentes para atingir um sucesso
clínico e estético. Quando não são feitas com todos
os cuidados, podem afetar a função e a saúde bucal
do paciente, por isso é muito importante a escolha
correta do profissional.
“As lentes após a instalação ficam perfeitamente
adaptadas aos dentes, tendo aspecto totalmente
natural e não geram nenhum impacto à saúde
gengival”- comenta Dra. Yeska
A Dra Yeska e a Dra Renata, assim como toda nossa
equipe, têm um método único e excelente de trabalho
com lentes de contato. O primeiro passo sempre será
a avaliação, onde o paciente recebe um diagnóstico e o
planejamento; em seguida, o dentista faz a adequação
dental e um escaneamento intra oral do paciente e
assim, finalmente o paciente pode cimentar as lentes
de contato. Em casos mais simples, são necessárias
aproximadamente 3 sessões para que o paciente tenha
seu sorriso transformado pelos laminados cerâmicos.
Mas não termina por aí. A Dra. Yeska, assim como
a Dra. Renata, faz um check-up semestral do novo
sorriso do paciente, promovendo uma durabilidade
maior das lentes e saúde bucal e gengival ao paciente.
“No resultado dos nossos tratamentos, buscamos
sempre a beleza do sorriso aliada à naturalidade.”
Os laminados cerâmicos com certeza revolucionaram
a odontologia e evoluem a cada dia. Quando realizadas
por profissionais qualificados elas são capazes de
transformar o sorriso de forma harmônica e natural.
Endereço: R. Bandeira Paulista, 726 - 2° andar Itaim Bibi, SP. Telefone: (11)3079-6347. Site: www.
horiclinica.com.br Instagram: @horiclinica
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BMW APRESENTA O INÉDITO
BMW IX
Veículo passa a integrar o portfólio da marca no
mundo e é uma das apostas da empresa para a sua
estratégia de eletrificação, tecnologia, foco no cliente e
sustentabilidade
O BMW Group acelera a sua estratégia de eletrificação
com a introdução do novo modelo BMW iX, que
começa a chegar nas ruas em novembro. O ícone da
tecnologia BMW combina prazer de dirigir livre de
emissões, esportividade, agilidade e uma personalidade
sustentável. Com design pioneiro e interior devotado ao
luxo espaçoso, o BMW iX renova o conceito de SAVs da
empresa bávara (Sports Activity Vehicle). Concebido para
a mobilidade puramente elétrica, o modelo antecipa o
futuro, com grande potencial para inovações nas áreas
de direção autônoma, conectividade e serviços digitais,
levando a experiência de mobilidade premium a um novo
patamar.
Com produção 100% usando energia verde e priorizando
a reciclagem de materiais na fábrica do BMW Group
em Dingolfing, na Alemanha, o BMW iX chega em duas
opções, ambas equipadas com um elétrico de tração
integral que entregam 523cv (385kw) no BMW iX xDrive50
e autonomia de até 630 quilômetros (ciclo de testes
WLTP). O modelo sai da inércia e atinge os 100 km/h em
4.6 segundos. Já no BMW iX xDrive 40, a potência é de
326cv (240 kw) com autonomia de até 425 km (WLTP) e
acelera de 0 aos 100 km/h em 6,1 segundos. Ainda está
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previsto para chegar ao mercado, em uma data futura,
o BMW iX xDrive60, com potência de 600cv (440kw) dados preliminares da fase de desenvolvimento atual do
modelo. Em todas as suas variantes, o iX tem emissões
zero de CO2.
O BMW iX traz uma experiência de direção
excepcionalmente dinâmica, sustentada por muitas
décadas de esforços da fabricante premium no
desenvolvimento de veículos elétricos e aplicação
integrada de componentes de trem de força e chassis
altamente sofisticados. A tecnologia de recuperação de
energia adaptativa traz maior eficiência e autonomia ao
BMW iX. Sistemas inteligentes conectam as informações
de trânsito, o modo de condução e sensores de forma a
apoiar o motorista com diferentes opções de controle e
formas de gerenciamento.
A quinta geração da tecnologia BMW eDrive inclui
ainda tecnologia estado da arte para células de
bateria concebidos para grande flexibilidade de carga,
permitindo que o carregamento de energia chegue de
10% a 80% em cerca de 35 minutos dependendo das
condições de voltagem e estrutura de carregamento.
O lançamento será um dos primeiros veículos da linha
de produtos BMW a acompanhar o iDrive 8, a mais nova
interação da interface motorista-passageiro-veículo
da BMW, projetada para oferecer uma experiência de
usuário mais natural, interativa e holística.
Para mais informações acesse https://www.bmw.com.
br/ e acompanhe a BMW pelo Instagram @bmwdobrasil

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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FASHION DROPS

FENDI REVELA THE
BAGUETTE WALK,
REEDIÇÃO DO MODELO DE
1997
A bolsa Baguette Fendi, apresentada pela primeira
vez por Silvia Venturini Fendi em 1997, foi reeditada
e renovada para a cápsula FENDI Summer 2021,
mantendo a assinatura original desenhada por Silvia.
Inspirada por sua criação e data de lançamento - 1997 e sua atitude icônica embaixo do braço, a Baguette 1997
brinca com a silhueta original da bolsa com slides finos
e alça ajustável e flexível, renovando a essência deste
estilo lendário. Lantejoulas, a estampa do logotipo da
FF e bordados florais adornam a bolsa slim e renovam
o original desenhado há mais de 20 anos, revivendo
vibrações nostálgicas dos anos 90, refletindo o espírito
da bolsa. https://www.fendi.com/

AMARO AMPLIA PORTFÓLIO
E LANÇA LINHA DE PEÇAS
PARA TODOS OS GÊNEROS
A AMARO, RetailTech de lifestyle, lançou uma nova linha
com peças para todos os gêneros. A iniciativa faz parte do
pilar da companhia “Fazer a Coisa Certa”, que tem como
objetivo a diversidade e inclusão, promovendo todos os
tipos de beleza, raça, orientação sexual e equidade de
gênero, para que mais pessoas se sintam identificadas e
representadas. Em sua comunicação, a AMARO priorizou
focar na expressão de estilo de cada um, optando
por usar o termo “para todos os gêneros” ao invés de
“sem gênero”. As peças disponibilizadas variam entre
camisas de manga longa e curta, bermudas e calças
de alfaiataria, calças jeans, moletons, camisetas lisas e
macacões. Os tecidos alternam entre tricoline, malha de
algodão, jeans e alfaiatarias, com modelagens pensadas
para garantir a vestibilidade para todos os corpos. A cada
trimestre uma nova leva de produtos entrará no catálogo
da marca, somando novidades à linha. Em março, a
empresa anunciou o novo posicionamento como marca
de lifestyle com expansão além da moda, nas categorias
de beleza, bem-estar e casa. https://amaro.com/br/pt/
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BALMAIN RELANÇA
MONOGRAMA
REINTERPRETANDO PRINT
ICÔNICO DE SEUS ARQUIVOS
A Balmain, tradicional label francesa, revisita seus
arquivos e o resultado é a coleção inspirada em um
monograma icônico criado em 1945 por Pierre Balmain,
recriado pelo atual diretor criativo da grife, Olivier
Rousteing. A marca apresenta a coleção “Monograma”,
que homenageia o audacioso espírito do fundador da
casa. A inspiração da coleção reflete o fascínio de Pierre
Balmain pelos labirintos intrincados que fazem parte de
alguns dos mais belos jardins renascentistas da França.
Na coleção, vestidos, saias, calças, moletons, blusas e
acessórios são arrefdos pelo monograma repaginado.
Destaque para a coleção de bolsas “1945”, com oito
modelos produzidos na Itália, detalhes dourados de
medalhões, botões e elementos que decoram as criações
da casa desde os primeiros dias do designer. E também,
o jacquard tridimensional, em duas cores, assinado
por um dos “tapissiers” mais respeitados da França,
conferindo riqueza tátil e reforçando o caráter artesanal
e histórico das criações da grife. www.cjfashion.com

MOSS – MADE IN BRASIL
Destemida, eclética e espontânea, essa é a mulher Moss.
Tudo começou por uma admiração da estilista e suas
irmãs pelo estilo autêntico e versátil de sua mãe, faziam
a festa em seu guarda-roupa,“A marca é uma forma
de mantê-la viva entre nós”. Moss é o luxo moderno
– deixando o excesso de lado e dando lugar a um
consumo responsável. Qualidade substitui quantidade
e o atemporal sobrepôs o sazonal. Paleta de cores
clássica e luxuosa, assim como as modelagens, que
não seguem tendências, estão prontas para qualquer
ocasião, em qualquer estação do ano.
A Cool Magazine traz uma entrevista exclusiva com
Fran Alves, Estilista e Diretora Criativa da marca.
Confira abaixo:
Cool: Como começou no mundo da moda?
Comecei aos 16 anos trabalhando em lojas de roupas
como vendedora e fiquei 2 anos até chegar ao cargo de
gerente e em seguida me mudei para São Paulo.
Cool: Como veio a ideia de criar a marca?
A ideia foi se aprimorando ao longo de cursos técnicos
voltados para moda, desenho, costura e modelagem.
Mas foi quando comecei a desenvolver meus próprios
vestidos para ir a festas formais, que a ideia criou força.
Pois caiu na graça das amigas e isso me fortaleceu
para o mundo empreendedor.
Cool: Como é sua rotina de diretora criativa?
Tenho uma equipe pequena em nosso studio, que
é onde cuidamos de boa parte do processo criativo,
trabalhamos com metas semanais e diárias e isso
tudo é decidido em nossa brainstorming semanal e
assim outra parte fica com uma equipe de apoio que
são nossos parceiros que ajudam na execução de todo
o trabalho.
Cool: De onde vem a maior parte das inspirações?
Tudo começou por uma admiração profunda
em que eu e minhas irmãs tínhamos pelo estilo
autêntico e versátil que minha mãe tinha, quando
ela saia fazíamos a festa em seu guarda- roupa,
ela era excêntrica e tinha um estilo tão único que
quem a conheceu seu estilo ficou marcado, a Moss
é uma forma de mantê-la viva entre nós.
Cool: Como se dá o desenvolvimento do produto?
Nós desenvolvemos toda a parte inicial do
processo de desenvolvimento de nossas peças
em nosso Studio, idealizamos a peça, passamos
para o papel e desenvolvemos em cima do
moulage. Concentramos a parte principal do
desenvolvimento e depois terceirizamos sua
produção.
Cool: Quais matérias primas mais gosta de usar?
Estamos focando nos tecidos de fibras naturais,
nosso forte hoje é a Seda Pura. Principalmente

pelo cuidado com a saúde da mulher, tenho sérios
problemas com alergia de pele a vários compostos
dos tecidos sintéticos, e isso me inspirou a
trabalhar com tecidos que auxiliem nesse cuidado.
Cool: Quem é a mulher MOSS?
Ela é destemida, eclética, espontânea e como
resultado uma ave rara.
Cool: Como tem trabalhado em épocas de
quarentena?
Dificulta um pouco pois dependemos de muitos
comércios e serviços para fazer a engrenagem
girar com mais fluidez, o cuidado tem que ser
redobrado para cuidar de todos os detalhes.
Cool: O que você visualiza para o seu futuro e da
marca?
Tantas coisas ! No próximo ano esperem por
linhas de tricot e linho com um toque mais casual,
mas ainda assim com o toque de luxo. Estamos
internacionalizando a marca e pretendemos focar
ainda mais em peças diferenciadas, você vai ver
alguém vestida Moss e vai saber que é Moss.
Cool: Como é trabalhar com moda no Brasil?
Desafiador, considero a burocracia exaustiva
no Brasil, e para esse mercado quanto mais
trabalhosa e conceitual sua ideia mais complicado
de se encontrar mão-de-obra, foi por esse motivo
que decidimos concentrar a primeira fase do
processo criativo em nosso studio, e por seguinte
é a escassa opção de matéria-prima sustentável
de qualidade.
Cool: Um conselho pra quem ama moda e roupas?
Opte pela qualidade e versatilidade de suas
peças. Não tenho nada contra a “modinha” mas
uma mulher autêntica não segue tendências ela
as cria
@moss_co

TEXTO: Bruna Manzano
FOTOS: Divulgação
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MATRIX

INOVAÇÕES DAS TVS
SAMSUNG PARA UM FUTURO
SUSTENTÁVEL
O ano de 2021 marca o 15º ano da Samsung como
líder global na venda de televisores e o lançamento de
uma nova era anunciada pela área de Visual Display da
companhia. Durante o último Consumer Electronics
Show (CES 2021), a Samsung apresentou sua nova
Jornada de Sustentabilidade “Going Green”, que
contempla uma série de inovações e compromissos da
marca para ampliar suas ações em prol de um mundo
melhor para todos, estabelecendo o compromisso de
reduzir a emissão de gases de efeito estufa durante todo
o ciclo de vida dos produtos ao utilizar mais materiais
reciclados e incentivar a redução do consumo de energia.
Além das inovações em prol da sustentabilidade, a linha
de televisores 2021 da Samsung conta com uma série
de tecnologias para serem acessíveis para todos. Saiba
mais em https://www.samsung.com/us/collections/ecoinnovation/

TECNOLOGIA BRASILEIRA
PERMITE DETECTAR
COVID-19 EM SEGUNDOS
PELO CELULAR
Uma equipe de quatro cientistas brasileiras mulheres
e a empresa de biotecnologia brasileira Visto.Bio está
na reta final de testes para o desenvolvimento de um
dispositivo de detecção imediata da covid-19. O kit
permite a triagem diagnóstica da presença do vírus em
apenas 15 segundos, com eficiência de 83%. O atual
exame de RT-PCR, atual teste padrão ouro, alcança 70%.
O dispositivo contém um imunossensor que permite
a triagem diagnóstica imediata da presença do vírus
por meio de uma pequena amostra de saliva. Trata-se
de uma espécie de conector que se encaixa na entrada
do carregador do celular, como um pen drive, para ser
sincronizado a um aplicativo de celular compatível com
iOS ou Android.

FACETIME GANHA
NOVIDADES E VIRA
CONCORRENTE DE PESO
PARA ZOOM E GOOGLE MEET
No lançamento WWDC 2021, a Apple apresentou grandes
novidades para o FaceTime, o app de videochamadas
do ecossistema Apple. Aproveitando o máximo que a
integração com os produtos da companhia pode oferecer
e, de certa forma, com pitadas que remetem ao Google
Meet. O FaceTime assume um papel importantíssimo na
comunicação entre usuários de iGadgets, por isso a Apple
o colocou em posição de destaque. A plataforma será
ainda mais presente nos vários produtos da companhia,
inclusive com portas abertas para que desenvolvedores
incrementem a experiência com apps próprios.
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A ERA DO ÁUDIO
O surgimento da plataforma digital reforça o
crescimento e a popularidade do consumo de áudio no
mundo. Com a pandemia da Covid-19 e a necessidade
de isolamento social, o formato ganhou ainda mais
importância. Segundo uma pesquisa feita pelo Spotify,
em abril de 2020, o consumo de streaming de áudio
cresceu 67%, durante a pandemia. A popularização do
segmento transformou o mercado da comunicação. A
versatilidade e a praticidade de consumo conquistaram
os brasileiros. Segundo uma pesquisa da Voxnest, o
Brasil lidera o ranking de produção de podcasts, em
2020. Sobre o consumo, o Ibope identificou que 50
milhões de brasileiros já ouviram podcasts e, desse
total, 16 milhões escutam diariamente [Sescon
Campinas]. Pela facilidade e otimização de tempo, os
streams de áudio se tornaram grandes revolucionários
na área de entretenimento, através de podcasts e, até
mesmo, web rádios, que voltaram a ser uma grande
tendência. Mas, a nova tendência tecnológica gerou
muitas discussões nas redes sociais por possuir um
sistema revolucionário de streaming por voz, através
de salas de bate-papo online e ao vivo (os bate-papos
não ficam salvos), baseadas no interesse de cada
usuário.
O Clubhouse chega com uma nova proposta para o
universo digital, com a função de conectar pessoas de
diversas áreas em um só lugar a fim de gerar conexões
e network. Criado há menos de um ano, foi lançado
em 2020 pela Alpha Exploration Co. Em dezembro de
2020, foi avaliado em quase US$100 milhões. Em 21
de janeiro de 2021, a avaliação atingiu US$1 bilhão. A
nova rede social do momento, que se baseia em chats
de voz, disponível apenas para o sistema IOS (iPhone),
ainda em fase beta de testes, ganhou popularidade,
chamando atenção, principalmente, pelo fato de
famosas celebridades utilizarem a plataforma. O
aplicativo só permite o cadastro de membros que
recebem convites, tornando-o ainda mais exclusivo e
ainda sem previsão de lançamento para Android.
O Clubhouse funciona como uma grande sala
de bate papo, dividida por diversos assuntos e
conteúdos de vários gêneros, tais como: música,

moda, política, cultura, economia, saúde e outros,
que ficam disponíveis na sua página inicial, como um
feed, baseados em suas preferências e interesses,
selecionados no momento de criação do seu perfil,
através de grupos de conversas, em chamadas ao vivo,
de acordo com um tema específico.
Para criar uma conta, é necessário convite exclusivo,
com número limitado de um usuário já cadastrado
na rede que consegue esses convites participando
de novas salas de bate-papo por dia. Como pequenos
clubes, os participantes se comunicam apenas por
áudio, sendo eles os “speakers” e “listeners” - usuários
que podem conversar durante o bate papo e apenas os
ouvintes. Recentemente, o app está sendo usado até
para discussões de pauta entre jornalistas e editores de
revistas, com usuários, podendo interagir e fazer parte
das reuniões ao vivo, sobre assuntos relacionados,
gerando melhor comunicação entre os seus leitores.
Algumas marcas de produtos também têm feito o
mesmo tipo de abordagem dentro do aplicativo, a
fim de abrir uma roda de conversa ‘brainstorm’ com
os clientes, feedbacks e oportunidade de interação
com a marca, provendo resultados positivos para os
próximos produtos, de acordo com a preferência do
público-alvo.
Além desses fatores, para se tornar um “speaker”,
através da opção do ícone de mão no menu inferior
da tela, você consegue pedir a palavra e discutir
sobre o assunto abordado, após o moderador daquela
sala aceitar sua solicitação, ou, apenas usá-lo como
forma de entretenimento, participando de discussões
interessantes. Existe limite máximo de membros
para o bate-papo de até 5 mil participantes, e, após
a finalização do ao vivo, os clubes não ficam mais
visíveis, nem disponíveis, na plataforma. Caso exista o
interesse de começar uma sala e abrir um novo batepapo, a opção “criar sala” está disponível para todos
os usuários, indicando membros para a conversa.
Para criar um evento, é possível criá-lo com data,
horário e descrição; ou agendar conversas marcadas
para acontecer em breve, acionando o sininho de
alerta de notificação.

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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NOVO NORMAL SUSTENTÁVEL
A valorização dos produtos sustentáveis tem se
tornado mais do que uma tendência de consumo,
uma cultura baseada no novo normal da pandemia do
Coronavírus.
Marcas e empresas já aderiram a novos
reposicionamentos sustentáveis, como a diminuição
do plástico em embalagens e produtos veganos. A onda
sustentável chegou trazendo uma nova perspectiva
para os consumidores e indústrias, aderindo ao novo
modelo econômico sustentável que ajuda a preservar o
meio ambiente; graças ao empurrãozinho de questões
abordadas no último ano em relação ao grande
desmatamento e aumento do consumo em 2020. Não
é à toa que a pandemia nos causou grandes reflexões
sobre a valorização do meio ambiente.
Segundo a Confederação Nacional das Indústrias,
hoje, 76,5% das indústrias brasileiras já desenvolvem
alguma iniciativa de economia circular. A JBS,
segunda maior indústria de alimentos do mundo,
criou uma empresa para cuidar de toda a questão
relacionada à sustentabilidade, a JBS Ambiental. Em
2019, a empresa conseguiu reaproveitar 1 milhão de
toneladas de resíduos gerados durante os processos
de produção.

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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Atualmente, a roupa que você sai de casa diz mais sobre
sua consciência ambiental do que seu estilo. Na hora
de escolher o que consumir, os brasileiros passaram

a prestar mais atenção se as empresas se preocupam
ou não com sustentabilidade. A pesquisa aponta
que 88,2% dos entrevistados avaliaram a economia
circular como importante ou muito importante para a
indústria brasileira. Já 38% dos entrevistados sempre
verificam ou conferem, às vezes, se os produtos foram
produzidos de forma ambientalmente correta.
No começo deste ano, líderes do G20 - grupo formado
pelos ministros de finanças e chefes dos bancos
centrais das 19 maiores economias do mundo mais
a União Europeia e que foi criado em 1999, após as
sucessivas crises financeiras da década de 1990 nivelaram a importância da sustentabilidade a da
pandemia, como tema-chave. O grupo debateu sobre
a economia circular do carbono, e de acordo com o
atual presidente do G20, o rei Salman bin Abdulaziz
Al Saud, da Arábia Saudita, afirmou que o país se
comprometeu a produzir 50% de sua energia a partir
das fontes eólica e solar até 2030, assim como os
primeiro-ministros da Itália e da Austrália, Giuseppe
Conte e Scott Morrison, ressaltaram a importância
de apoiar este crescimento, mas também, ampliar as
ambições do grupo e dar foco à sustentabilidade.
Além disso, o índice de transparência na moda
brasileira de 2020 pelo Fashion Revolution, mostrou
que 21% do percentual de 40 marcas brasileiras que
participaram do índice, tem uma pontuação positiva, de
acordo com a pesquisa. As 5 melhores marcas nesse
ranking são: C&A (74%), Malwee (68%), Renner (59%),
YouCom (59%) e Hering (57%), tendo um crescimento

de 5% referente a pontuação de 2019 com 30 marcas.
As empresas que tiveram uma mudança visível de
transparência entre 2019 e 2020 foram: Melissa (36%),
Hering (31%), John John (21%), Le Lis Blanc (21%) e
Marisa (21%).
Já o Índice de Sustentabilidade do BoF - Business of
Fashion- que acompanha o progresso da moda em
direção a metas ambiciosas de sustentabilidade para
a próxima década , examinou divulgações públicas
para avaliar, rigorosamente, o desempenho e permitir
comparações iguais em 15 das maiores empresas de
moda no mundo, provando que, embora as empresas
estejam falando sobre sustentabilidade mais do que
nunca, a análise abrangente descobriu que as ações
estão atrasadas nos compromissos públicos, mesmo
entre as empresas maiores e com mais recursos no
setor.
A pontuação média das empresas avaliadas foi de
apenas 36 em 100, com disparidades significativas
entre engajamento e ação. No geral, o progresso se
inclina em direção ao estabelecimento de metas, com
dados frequentemente relatados e não influenciados,
apontando para um desafio de responsabilidade
mais amplo. No geral, a análise revela que desafios
e oportunidades claras devem ser resolvidos com
urgência, se a moda quiser se alinhar ao clima global
e às metas
de| FASHION
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pesquisa, acredita-se que 68% das marcas reduzirão
os impactos sociais e ao meio ambiente, até 2022.
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KEY FINDINGS

AVERAGE SCORE IN EACH SECTION

21%

overall average score
across the 40 brands
reviewed

Up 5 percentage points since 2019 (30 brands)

POLICY &
COMMITMENTS

GOVERNANCE

TRACEABILITY

KNOW, SHOW
& FIX

SPOTLIGHT
ISSUES

32%

24%

25%

14%

11%

Up 4 percentage points since 2018 (20 brands)

5
C&A

74%

Malwee

68%

Renner

59%
59%

Youcom
Hering

13

HIGHEST
SCORING BRANDS

57%

BRANDS SCORED
ZERO POINTS

Brooksfield

0

Carmen Steffens

0

Cia. Marítima
Colcci

5

BIGGEST MOVERS*
(DIFFERENCE IN PERCENTAGE POINTS
BETWEEN 2019 AND 2020)

Melissa

+36

0

Hering

+31

0

John John

+21

Colombo

0

Di Santinni

0

Le Lis Blanc

+21

Fórum

0

Marisa

+15

Leader

0

Lojas Avenida

0

Lojas Pompéia

0

Moleca

0

Olympikus

0

TNG

0

*In the previous edition, we considered the percentage
variation to calculate the differences between the scores of
2018 and 2019. This year, we are considering the difference
of percentage points between one year and another. If the
variation-based calculation methodology was used, as in
the previous year, the values indicated in the table above
would correspond to an increase of: 1385% for Melissa,
119% for Hering, N/A for John John and Le Lis Blanc, which
zeroed in 2019, and 76% for Marisa.
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5 PISCINAS DOS SONHOS PARA
VISITAR
Poucas coisas representam férias mais do que uma
piscina cristalina. De uma piscina sobre a água nas
Maldivas a uma piscina no sul ladeada por oliveiras na
Itália, essas piscinas farão você sonhar com o verão
365 dias por ano.
Regent Seven Seas

TEXTO: Bruna Manzano
FOTOS: Divulgação
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Que tal uma piscina em alto mar? A Regent Seven
Seas Cruises, uma das principais linhas de cruzeiros
conta com a frota mais luxuosa do mundo e explora
mais de 450 destinos imersivos globalmente. O deck
da piscina no navio Mariner da Regent Seven Seas é
um dos mais elegantes em alto mar. Equipado com
toques de teca, o deck apresenta uma piscina luxuosa
e duas banheiras de hidromassagem em um ambiente
maravilhoso. Os hóspedes podem relaxar o dia
inteiro sob o sol quente ou ler um livro em um canto
sombreado com uma equipe amigável e dedicada à
disposição para trazer bebidas refrescantes e toalhas
felpudas. A linha de cruzeiros de luxo acaba de
lançar a coleção Spotlight Voyages com experiências
culturalmente enriquecedoras. Para os amantes do
cinema, os hóspedes podem desfrutar da piscina
espetacular no cruzeiro de 12 noites Spotlight on
Hollywood em outubro de 2022 que mostra o melhor
de Hollywood com roteiristas de cinema e televisão
premiados, produtores e diretores de alguns dos sitcoms mais bem-sucedidos da América, incluindo o

produtor e escritor Jeffrey Richman (Modern Family,
Frasier and Wings) e o produtor, diretor e escritor
vencedor de nove prêmios Emmy David Lee (Cheers,
The Jeffersons).
http://pt.rssc.com/ Instagram @regentcruises

Fera Palace - Salvador
Situado no Centro Histórico de Salvador, na Rua Chile
– a primeira Rua do Brasil –, o Fera Palace Hotel é o
lugar ideal para descobrir a capital baiana. A poucos
passos de diversos cartões postais de Salvador, como
o Porto e o Farol da Barra, o hotel oferece uma vista
deslumbrante para a Baía de Todos os Santos e sua
deliciosa a piscina com borda infinita no rooftop, é o
refúgio perfeito para curtir o melhor pôr-do-sol de
Salvador. Em qualquer dia você encontrará hóspedes
de São Paulo, Rio, Brasília e de todo o Brasil curtindo
o sol baiano à beira da piscina.Do lado da piscina fica o
Fera Lounge, um espaço perfeito tomar sol, relaxar e
descontrair com amigos desfrutando drinks e petiscos
da Bahia. A emblemática cúpula de cobre dão o toque
especial ao mais descolado Rooftop de Salvador.
https://ferahoteis.com/ Instagram @FeraHoteis

colina, no meio do vale de Millahue, com a Cordilheira
dos Andes nas proximidades, a piscina inifinita do VIK
Chile se destaca pelas suas vistas panorâmicas de 360
graus, que abrangem os vinhedos, a impressionante
Adega VIK e a natureza circundante.
www.VikRetreats.com / @VikChile

Anantara Kihavah - Maldivas

Masseria Torre Maizza
Puglia se tornou rapidamente um dos destinos mais
glamorosos da Itália. Localizada no sul do país, esta
cidade costeira é o lar de antigos olivais há séculos
e produz alguns dos melhores produtos agrícolas e
azeite de oliva do país. Emolduradas por folhagens
e pilares estátuas, as brilhantes águas cerúleas da
piscina do Masseria Torre Maizza contrastam com os
tons de branco dos predios brancos da casa de fazenda
do século 16 a Rocco Forte Hotels transformou em
um dos hotéis mais exclusivos da região. Um oásis
no coração do hotel, os hóspedes podem desfrutar
do sol do sul da Itália e relaxar em espreguiçadeiras
enquanto saboreiam bebidas refrescantes e lanches
servidos em um ambiente descontraído

Localizado no Baa Atoll, na Reserva de Biosfera da
UNESCO, o Anantara Kihavah Maldives Villas acabou
de inaugurar a maior casa sobre a água do mundo.
Debruçadaa sobre uma lagoa cristailina com visitas
espectaculaes do Oceano Índico, a casa sobre a agua
de dois quartos conta com uma piscina flutuante de
tirar o folego. A recém-ampliada piscina é decorada
com azulejos de pedra natural Sukabumhi cujos
tons de azul e verde mudam a cada movimento do
sol, refletindo as cores do Oceano Índico. Quando
voce não está curtindo a piscina, aproveite do amplo
deck externo de piso de madeira ou relaxa nas redes
suspensas sobre a água.
https://www.anantara.com/en/kihavah-maldives
@AnantaraKihavah \ Rafael Menezes

www.RoccoForteHotels.com / @MasseriaTorreMaizza

Vik Chile
Quando você pensa em água, você tende a pensar na
praia ou em destinos próximos ao litoral. Que tal uma
piscina infinita localizada no meio de uma propriedade
de 11 mil acres (4,4 mil hectares) localizada em uma
das principais regiões produtoras de vinho do Chile?
O VIK Chile, o hotel mais luxuoso do Chile, inspira
descanso e desconexão. Situado no alto de uma
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MARROCOS : NOVA TENDÊNCIA
DE BEM-ESTAR GLOBAL
Quando se pensa em destinos de bem-estar, a maioria
das pessoas pensa em resorts no México, desertos em
Utah e Arizona ou retiros na Ásia, mas um destino se
estabeleceu rapidamente como o epicentro do bemestar na África - Marrocos. Um destino deslumbrante
com uma mistura única de influências árabes e
francesas, a história do bem-estar de Marrocos está
centrada em torno do Hammam marroquino, um ritual
enraizado nas antigas tradições das culturas romana
e árabe. O bem-estar não é novidade no Marrocos,
está presente na cultura há centenas de anos.

TEXTO: Bruna Manzano
FOTOS: Divulgação
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A palavra Hammam é uma palavra árabe conhecida
por espalhar calor. Essencial para a experiência
autêntica de SPA marroquino, o ritual de purificação
tradicional começa em uma sala úmida sobre uma
placa de mármore aquecido, com uma esfoliação de
sabão preto. Este ritual, rico em simbolismo, acalma,
regenera e revigora a alma através da experiência
de relaxamento profundo. Esfregada e massageada,

limpa e purificada, a pele recupera o brilho e a
suavidade e está pronta para se beneficiar de novos
tratamentos.
Durante o recente World SPA Awards, a iniciativa
global para reconhecer a excelência no setor de SPA
e bem-estar – Marrocos levou o prêmio de Melhor
Destino de SPA da África. O prêmio é o resultado
de uma pesquisa de um ano para identificar as
melhores marcas de SPA e bem-estar do mundo.
Votos foram dados por profissionais que trabalham
neste tipo de indústria, com um número recorde de
votos expressos por viajantes de luxo que procuram
esses serviços, demonstrando o crescente apetite
por experiências de viagens voltadas para bem-estar.
Uma parte fundamental do sucesso do destino como
destino de bem-estar pode ser atribuída ao icônico
Royal Mansour Marrakech e ao deslumbrante Royal
Mansour SPA que levou para casa o prêmio de Melhor
SPA de Hotel em Marrocos.
Mundialmente conhecido como um dos melhores
SPAs na vanguarda do bem-estar, o Royal Mansour
Marrakech investiu intensamente no desenvolvimento,
não só de seu deslumbrante SPA de três andares e
2508 metros quadrados com seu detalhado átrio em
gaiola branca, mas também em parceria com os
maiores especialistas do mundo, em uma variedade
de modalidades de bem-estar e as marcas mais
renomadas do setor. O projeto incorpora Moucharabieh:
um elemento tradicional da arquitetura árabe que
inclui uma janela fechada em treliça de madeira
entalhada. Além de dez salas de tratamento e três
suítes, o SPA também possui quatro cabines privadas
para serviços de cabelo. Completando as instalações,
há uma academia no local com equipamentos
Technogym de última geração e acesso a um personal

trainer, uma piscina coberta aquecida com tetos de
vidro e o La Table Du SPA, que oferece um cardápio
saudável e refrescante com ervas colhidas dos jardins
da propriedade.
O premiado hotel tem o prazer de anunciar a estreia
de um SPA revitalizado, caracterizado por três marcas
renomadas de cuidados com a pele: Intraceuticals,
Subtle Energies e Dr. Burgener Switzerland - cada
uma conhecida por suas técnicas inovadoras, práticas
sustentáveis e tratamentos voltados para resultados.
Tratamentos Intraceuticals já se encontram disponíveis
e Subtle Energies e Dr. Burgener Switzerland estreiam
agora, em 2021.
Programas de bem-estar para vários dias
Além das novas parcerias com a marca, Royal
Mansour também oferecerá programas de bemestar de vários dias com tudo incluído, permitindo
que os hóspedes mergulhem em uma experiência
transformadora. Disponíveis em retiros de três, cinco,
sete ou quatorze dias, os hóspedes podem escolher
entre quatro programas: Rebalance, Controle de Peso,
Rejuvenescimento e Reforço da Imunidade - com o
objetivo de melhorar a saúde física e mental. Novos
programas também serão lançados este ano, liderados
por especialistas do setor, incluindo a osteopata e
massagista Ana Mattos, o terapeuta holístico Isaac
Vidjrakou, o aromaterapeuta Ayurvédico Suraj Varma,
o acupunturista e massoterapeuta John Sanchez e o
famoso instrutor de Pilates Hollie Grant.
Para mais informações sobre o Royal Mansour
Marrakech, visite www.royalmansour.com
Instagram e Facebook: @royalmansour

23 | COOL MAGAZINE

A impressão que se tem é de estar em uma vila italiana.
Totalizando 54 quartos e 43 suítes bem espaçosos, a
decoração é harmoniosa, nas cores cinza, creme e
bege. As suítes de um quarto têm uma luminosa sala
de estar, sala de jantar, cozinha planejada e, totalmente
equipada, uma banheira de hidromassagem, duas
pias separadas, ducha e amplos “walk-in closets”,
além de uma enorme sacada para contemplar os
diferentes tons de azul e verde do Oceano Atlântico.
O hotel tem também suítes de um ou dois dormitórios
e os equipamentos de alta tecnologia complementam
a atmosfera aconchegante. Nesse mesmo prédio,
estão as 188 unidades residenciais e os proprietários
podem fazer uso de todas as facilidades do hotel. A
área de lazer conta com jacuzzis e três piscinas: uma
só para adultos, com cabanas para maior privacidade.
Essas cabanas, seja na praia ou na piscina, podem ser
reservadas a um custo adicional e oferecem: água,
frutas, televisão LED, uma variedade de protetores
solares, os ombrelones e as espreguiçadeiras
vermelhas, que são marcas registradas do hotel.
Os pais não precisam se preocupar com as crianças,
pois são bem cuidadas pelos professores que lhes
ensinam vários tipos de esportes. Ė como se fosse um
clube de ginástica, porém, na praia. Durante a estada,
é impossível não visitar o “Acqualina Spa by ESPA”.
O ambiente tem 1,8 mil m² e propõe vários tipos de
tratamento. Um tratamento revolucionário é o “Sound
Care Ritual” onde o cliente escolhe o tipo de música
que elevará os sentidos e relaxará a mente. O Spa tem
uma sauna seca, uma a vapor com cristal de rocha,
fontes de gelo, chuveiro com água aromatizada, além
de uma jacuzzi e piscina exterior. “Acqualina Spa by
ESPA” é considerado um dos melhores do mundo e,
segundo a fundadora, a inglesa Susan Harmsworth,
o local deve agradar aos cinco sentidos. Sendo assim,

ACQUALINA RESORT & SPA:
UM ENDEREÇO EXCLUSIVO NA
FLÓRIDA
Em poucos anos de existência, o hotel recebeu
vários prêmios AAA Five Diamond Award, um prêmio
mais que merecido, para um dos mais exclusivos e
elegantes complexos imobiliários do país.
O “Acqualina Resort & Spa” faz parte de um complexo
imobiliário multimilionário localizado em Sunny
Isles Beach, uma cidade tranquila, entre Miami e
Fort Lauderdade. A cidade de Bal Harbour, com
seus restaurantes e lojas de luxo, também não fica
muito distante. O complexo conta com duas torres
residenciais: “The Mansions at Acqualina”e. em
uma delas, encontra-se o hotel “Acqualina Resort
& Spa”. Em poucos meses, estará sendo finalizado
o revolucionário “Acqualina Estates,” um complexo
de condomínio futurístico, com o lobby desenhado
por Karl Lagerfeld. Logo que se chega ao hotel, a
entrada impressiona com a quantidade de carros de
luxo estacionados na porta. No lobby, o hóspede se
TEXTO: Maurício de Souza depara com piso em mosaico, pés-direitos altíssimos
e belíssimos lustres.
FOTOS: Divulgação
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cardápio vegano, vegetariano e sem glúten, são os
prazeres do café da manhã. Já durante o jantar, o
ambiente tem a iluminação reduzida e o menu conta
com uma deliciosa bruschetta de tomates, ravioli de
lagosta e linguado de Dover com cogumelos salteados
e vegetais.
E para finalizar o jantar dos deuses, o trio de
tiramisù, torta de ricota e frutas da estação com
creme zabaione. Ao ar fresco e de frente para o mar,
a proposta é o Costa Grill, com pratos mais leves,
como branzino com vegetais e salada. Para uma outra
noite inesquecível, o restaurante japonês-fusão Ke-Uh
oferece pratos ecléticos, modernos e sabororos. Com
a opção de jantar dentro ou fora do estabelecimento,
Ke-Uh propõe excelentes experiências gastronômicas.
Pratos como: peixe da cauda amarela (Hamachi) com
pimenta, vieiras da ilha de Hokkaido, atum, atum toro,
rolinho de camarão tempurá e “gunkan” de vieiras
apimentadas com tobiko, devem fazer parte desse
ritual.
Por fim, aproveite a sua estada no endereço mais
desejado.

o cliente terá um ambiente perfumado, uma música
repousante, os quartos de terapia à prova de som,
terapeutas eficientes e os produtos de primeiríssima
qualidade. O “Acqualina Resort & Spa” oferece o que
há de melhor no mundo da gastronomia. A primeira
refeição do dia é servida no famoso restaurante Il
Mulino, com sede em Nova York. Uma seleção de
delícias “à La carte” com vários tipos de pães, sucos
naturais, ovos, leites, queijos, frutas, cereais e um

Para maiores informações, visite os sites:
www.acqualinaresort.com
www.ilmulino.com
www.keuhrestaurant.com
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La Grande Table Marocaine - Royal Mansour
Marrakech
O carro-chefe gastronômico do icônico Royal Mansour
em Marrakech, La Grande Table Marocaine leva
os hóspedes a uma viagem sensorial excepcional
pelos sabores de Marrocos e do norte da África em
alto estilo. O melhor da haute cuisine marroquina é
servido em um ambiente simplesmente real, com
tetos altos, obras de arte originais, tecidos luxuosos
ao som de melodias pacíficas. Liderado pelo chef
francês Yannick Alléno que possui 3 estrelas Michelin,
que passou por uma longa e rigorosa pesquisa e
compreensão para entender a identidade culinária
única do país, oferece uma nova interpretação da
cozinha marroquina baseada nos profundos segredos
da tradição. Açafrão de Taliouine, alcaparras de Safi,
peixes de Oualidia, amêndoas de Taroudant, rosas
do vale M’Gouna e frutos do mar da baía de Dakhla:
todos os ingredientes sazonais são cuidadosamente
selecionados e preparados com precisão impecável.
Os destaques do menu incluem sh’hiwates (saladas
marroquinas), pastillas de frutos do mar (uma torta
marroquina), cuscuz de sete vegetais e sorvete amlou
(uma deliciosa pasta de amêndoas torradas misturada
com mel e óleo de argan).

www.RoyalMansour.com
Instagram @niyamamaldives

RESTAURANTES DE HOTÉIS
ÚNICOS
Parte da alegria de viajar é explorar o destino por meio
da culinária da cultura e experimentar novos sabores.
Levamos você em uma viagem gastronômica ao redor
do mundo com estes cinco deliciosos restaurantes de
hotel.
Nest - Niyama Private Islands

TEXTO: Bruna Manzano
FOTOS: Divulgação
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Navegue pela selva nas Maldivas num labirinto de
trilhas de madeira para o seu esconderijo privado nas
copas das árvores. No restaurante Nest, localizado
no Niyama Private Islands, você vai experimentar
todos os sons e sensações vibrantes e selvagens
da selva enquanto saboreia a culinária asiática
de classe mundial do Japão, Tailândia e China. O
espetacular design surreal do restaurante, em forma
de ninho, de onde vem seu nome, foi construído na
selva entre as árvores, plantas e vinhas suspensas.
Para uma refeição teatral, a mesa de teppanyaki é a
mais desejada da casa. Não deixe de experimentar
algumas das especialidades da casa, incluindo lagosta
grelhada com pimenta preta, molho de pimenta doce,
namjim (um molho picante tailandês) com uma
salada de ervas ou o atum Sambal Matah, um filé
de atum maldivo grelhado, vegetais asiáticos com
capim-limão, e sambal, um condimento baseado em
malagueta, essencial na culinária do Sudeste Asiático.

O Quinto La Huella traz uma pitada do talento sul-americano
para Miami, com uma autêntica parrilla urguaia preparada
e forno a lenha. Localizado no modernisimo EAST Miami,
no coração de Brickell, o restaurante é uma reinvenção
urbana do famoso restaurante à beira-mar em José
Ignácio, Uruguai, o Parador La Huella. Quinto usa técnicas
tradicionais de parrilla uruguaia e serve uma variedade de
grelhados, pratos bem servidos e coquetéis sensuais em
um ambiente chique e rústico. Não deixe de experimentar
o polvo a la plancha com batata confitada e paprika, o Bife
Angosto e o atum com creme de abacate, limão e coentro.

www.Niyama.com

www.PreferredHotels.com

Instagram @niyamamaldives

@EastMia

Quinto La Huella – EAST Miami

Mosaico – Hotel de la Ville
Elegante e requintado, o Mosaico, localizado no Hotel
de la Ville, traz a extraordinária cozinha do chef Fulvio
Pierangelini com estrela Michelin ao coração da Cidade
Eterna, a momentos do esplendor do século XVIII da
Escadaria Espanhola. Inspirados na própria cidade
de Roma, os pratos são elaborados com produtos
locais sazonais e inspirados nas inúmeras culturas
que constituíram o Império Romano, combinando
a cozinha italiana com floreios culinários da África,
do Oriente Médio e de toda a Europa. A cozinha
italiana é melhor apreciada com uma taça de vinho
e o Mosaico apresenta uma extensa carta de vinhos
com vinhos excepcionais provenientes das principais
propriedades vinícolas do mundo. Os destaques do
menu incluem scampi assado de camarão com salsa e
limão, espaguete “alla gricia” e tártaro de carne Kobe
com alho preto e romã.

Grand Salon – Baccarat Hotel New York
Quando você entra pelas portas do Baccarat Hotel em
Nova York, você é imediatamente transportado para
um mundo de herança francesa, opulência e luxo
absoluto como nenhuma outra experiência no Big
Appple. O restaurante chique do hotel, o Grand Salon, é
um lugar onde você verá uma mistura internacional de
pessoas saboreando bebidas luxuosas e desfrutando
de deliciosas criações do Chef Gabriel Kreuther,
vendecedor de duas estrelas Michelin e o Diretor de
Culinária do hotel. O menu do Chef Kreuther apresenta
vários pratos exclusivos de frutos do mar como pirulitos
de camarão crocante com molho de gengibre e capimlimão, croquetes de enguia defumada com molho aioli

e cappuccino de lagosta com um sanduiche de salmão
defumado e queijo grelhado. Você não pode esquecer
a sobremesa e definitivamente deve experimentar o
Mixed Berry Vacherin: sorvete de baunilha, sorvete de
frutas vermelhas e merengue de baunilha

www.BaccaraHotels.com
@BaccaratHotels
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enquanto ela dormia, ou quando procura assistência
médica ou odontológica, porque os sintomas já se
instalaram.
Além da avaliação clínica, a polissonografia é um
exame importante para identificar o grau do distúrbio
e orientar o tratamento.
TRATAMENTOS
Não se conhece ainda, um tratamento eficaz para
curar o bruxismo. Medicamentos ansiolíticos são úteis
para o controle dos quadros de estresse e ansiedade
que podem estar associados, mas não são a causa
do distúrbio que, aliás, não está suficientemente
esclarecido.

BRUXISMO, UMAS DAS
COISAS QUE AUMENTOU
DURANTE A PANDEMIA

• Consulte o dentista com regularidade;

O Bruxismo que se caracteriza pelo ranger ou apertar
dos dentes durante o sono. Essa pressão pode provocar
desgaste e amolecimento dos dentes. Nos casos mais
graves, podem ocorrer também problemas ósseos, na
gengiva e na articulação da mandíbula (ATM).

• Procure não mascar chicletes ou mordiscar,
sistematicamente, objetos duros, como pontas de
lápis e canetas, por exemplo;

Não se sabe exatamente por que o bruxismo acomete
15% das crianças e afeta indistintamente homens e
mulheres. A incidência tende a diminuir com o passar
dos anos. Quando o problema se manifesta durante o
dia, recebe o nome especial de briquismo.
SINTOMAS
Além do desgaste e amolecimento dos dentes, dor de
cabeça é o sintoma mais comum do bruxismo. Isso
acontece porque a compressão exagerada dos dentes
pode levar à isquemia dos vasos que entram no ápice
da raiz e, depois, à necrose dos vasos, dos nervos e da
polpa dentária.
Outros sintomas do bruxismo são dor e zumbido no
ouvido, dor no pescoço, na mandíbula e nos músculos
da face por causa do esforço realizado pelos músculos
da mastigação, estalos ao abrir e fechar a boca,
alterações do sono. A intensidade e a frequência das
crises podem variar de uma noite para outra.
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RECOMENDAÇÕES

Bruxismo é uma desordem funcional, possivelmente
relacionada a fatores genéticos, a situações de
estresse, tensão, ansiedade, ou a problemas físicos de
oclusão ou fechamento inadequado da boca.

Possivelmente, a disfunção está ligada a fatores
genéticos, a situações de estresse, tensão, ansiedade,
a problemas físicos de oclusão ou fechamento
inadequado da boca, por exemplo.

TEXTO:
Dr. Roberto Bazone
FOTOS: Divulgação
@dr.robertobazone

Os recursos mais indicados para o tratamento, porém,
são as placas interoclusais flexíveis de silicone ou
as placas rígidas de acrílico, moldadas segundo o
formato da arcada dentária do paciente. Elas ajudam a
restringir os movimentos dos músculos mastigatórios
e a reduzir o atrito que provoca o desgaste e o abalo
dos dentes.

DIAGNÓSTICO
Na maioria das vezes, a pessoa só sabe que é portadora
de bruxismo, se alguém lhe contar o que presenciou

• Evite apertar os dentes quando estiver empenhado
em uma tarefa ou situação mais complicada;

• Faça exercícios. A prática regular de atividade física
ajuda a controlar o estresse e as crises de ansiedade
que podem favorecer o apertar dos dentes;
• Não se esqueça de colocar a placa interoclusal
antes de dormir. Se o problema se manifestar também
de dia, use-a sempre que possível.

COSMÉTICOS VEGANOS:
RESPEITO AO PLANETA E À
VIDA ANIMAL
Já ouviu falar em cosméticos veganos? O respeito
pela vida, em suas mais variadas formas, não está
somente na dieta restritiva, livre de alimentos de
origem animal. Esta atitude passa por tudo que envolve
o dia a dia: a roupa que vestimos, os cosméticos que
usamos, modo de transporte, etc. Pensando nisto, a
Tave Pharma passou a oferecer também produtos que
não são de origem animal e que não foram testados
em animais. Estes produtos são diferentes dos
cosméticos orgânicos e naturais, pois estes podem
conter ingredientes de origem animal.
Os clientes da Tave Pharma são especiais. Seja
porque não se adaptaram às doses dos medicamentos
industrializados, seja por terem a pele sensível ou,
ainda, porque estão fazendo um tratamento nutricional
específico. Há, ainda, os que têm consciência vegana e
não utilizam qualquer produto de origem animal ou que
foi testado em animais. O dia a dia da manipulação já
facilita a adoção deste tipo de produto. A Tave Pharma
não utiliza lanolina, óleo mineral, propilenoglicol,
corantes e essências artificiais. Conservantes
parabenos, por exemplo, têm sua entrada proibida na
farmácia da empresa há duas décadas. Atualmente,
quase todos os insumos cosméticos já vêm com a
certificação Halal e Kosher, que garante a origem e
segurança dos produtos. Desta forma, partir para a
produção de cosméticos éticos e veganos foi um passo
natural para a Tave Pharma.

Embalagens sustentáveis
Ficaríamos surpresos se contássemos a quantidade
de frascos plásticos descartados em nossa rotina de
beleza. Porém, na Tave Pharma, você pode reciclar seus
frascos ou reaproveitá-los por meio de embalagens
descartáveis. A empresa também já dispõe de
cápsulas veganas e de frascos biodegradáveis para as
cápsulas. “Para se ter uma ideia, os hotéis jogam no
lixo, em média, 182,5 mil frascos plásticos de xampu
por ano.”, afirma a Dra. Anelise Taleb, farmacêutica e
proprietária da Tave Pharma.
Saúde e bem-estar
Outra grande razão para a Tave Pharma priorizar e
oferecer produtos veganos no portfólio é sua fácil
assimilação pela pele. As camadas da pele costumam
absorvê-los rapidamente e de forma segura – os
efeitos são imediatos. Peles mais sensíveis e alérgicas
ficam sedosas e hidratadas, sem qualquer reação,
pois as fórmulas veganas não possuem moléculas
estranhas ao corpo. Também não apresentam
derivados de amônia, mercúrio e petrolatos. Além
disso, a empresa seleciona, criteriosamente, seus
insumos: eles possuem certificados veganos ou
orgânicos e alta tecnologia envolvida, colaborando
com o meio ambiente e não afetando a pele. Estes
certificados tranquilizam os manipuladores da Tave
Pharma, pois atestam que os insumos possuem alta
qualidade e são de fácil incorporação aos cremes.
Produtos acessíveis
O preço dos cosméticos veganos, atualmente, é
compatível com o dos produtos convencionais, com
a vantagem de contribuir com o meio ambiente.
Se você já utiliza produtos veganos, parabéns pela
atitude e iniciativa! Se ainda não utiliza, já pensou
em salvar a vida de milhares de animais indefesos?
Os impactos da redução do consumo de carne e de
produtos provenientes de animais são enormes e
muito positivos para as mudanças climáticas.
“Atualmente, no Brasil, estima-se que 4% da população
segue as premissas do veganismo e 7,6 milhões de
pessoas se afirmam vegetarianos ou veganos. Esse
benefício ao planeta é algo que a Tave Pharma se
orgulha de oferecer a seus clientes. Convidamos a
todos a adotarem o estilo de vida vegano”, diz a Dra.
Anelise.
Dra. Anelise Taleb, farmacêutica e proprietária da
Tave, rede de farmácias de manipulação.
@tavepharma

FOTOS: Pexels
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NATUREBA
O mundo vegano e natural ganha força no país e no
mundo, cada vez com mais seguidores adeptos a essa
prática, pelo viés de proteção ambiental e animal,
gerando uma perspectiva saudável e sustentável.
A pandemia está sendo um grande chamariz para
novos consumidores que começaram a repensar seus
hábitos de consumo, em vista de um futuro com mais
responsabilidade ambiental. No mercado brasileiro,
desde 2018, a oferta de produtos veganos cresceu
677%, segundo pesquisa coordenada pela Mintel. A
Abras - Associação Brasileira de Supermercados – e
alerta que, mesmo com esse crescimento, a oferta
destes produtos não atendem a maioria da população
pelos altos preços, por isso, a demanda de consumo de
origem animal é maior. Em 2018, uma pesquisa Ibope
revelou que 55% dos brasileiros dariam preferência
para produtos veganos se houvessem indicações nas
embalagens ou se custassem o mesmo valor dos
produtos convencionais.
Seguindo para o segmento de beleza, a tendência
de abandonar produtos de origem animal atinge o
público consumidor também em itens de beleza,
ganhando preferência no mercado. As mudanças de
comportamento, durante a pandemia, influenciaram
essa procura, chamando atenção para os produtos
com o selo cruelty-free, ao consumirem itens
de autocuidado. Tratamentos de beleza livres de
ingredientes de origem animal também têm ganhado
destaque em consultórios de dermatologistas,
crescendo exponencialmente a demanda de clientes,
entre 5% a 10%, para uma grande tendência, já vista em
2020 e que continua com força este ano. Outra grande
tendência para o mercado de cosméticos veganos é a
produção artesanal de cosméticos naturais para uso
próprio ou venda.
TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Freepik
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O famoso óleo de Tea Tree conhecido por suas
propriedades antibacterianas e antivirais, está entre

o mais procurado durante a pandemia, comumente
usado para produtos de cuidados pessoais e
domésticos. Já bem conhecido no setor de cuidados
pessoais, o aloe vera também gerou uma alta demanda
nos últimos anos, mas ganhou destaque em 2020, pois
a fabricação massiva de desinfetante para as mãos
continha o ingrediente.
Outros ingredientes naturais, em alta demanda,
incluem o óleo de eucalipto, própolis e orégano, mais
utilizados no oriente onde fornecedores asiáticos
observaram um grande aumento por óleo de
eucalipto para ajudar a interromper a transmissão do
Coronavírus, além de produtos à base de Canabidiol
(CBD), que ajuda a aliviar a ansiedade, insônia e dor;
sintomas comuns, causados pelo confinamento e
isolamento social.
Um levantamento feito pelo portal GUIA55 mostra que,
em julho de 2020, o número de buscas por produtos
naturais e veganos foi 102% maior do que em fevereiro
de 2020, quando o vírus da Covid-19 não havia chegado
ao Brasil. Em relação a maio do mesmo ano, houve
um aumento de 34,7%. A tendência dos e-commerces
foi a grande facilitadora na busca destes produtos
sustentáveis, gerando um tráfego de 130 mil pessoas
por mês; 295% maior que em 2019. As marcas de
cosméticos que ainda mantêm o antigo método de
testes em animais ou utilizam técnicas insustentáveis
na produção de insumos, sofrem boicotes diários e
críticas de clientes e ativistas ambientais.
Segundo uma pesquisa do Google, em fevereiro de
2018, para obter o levantamento sobre os clicks
diários na plataforma de busca, mostrou-se que o
crescimento geral de 70% nas pesquisas obtinham o
termo “natural”, e 55% o termo “saudável”. Na área da
beleza, 44% da população, majoritariamente feminina,
misturam ingredientes naturais em seus produtos
e cuidados diários, buscando maior efetividade nos
resultados. Dessa forma, portanto, o interesse por
essa cultura natural não é uma novidade, porém, a
pandemia do Coronavírus influenciou, positivamente,
um maior engajamento na busca e consumo destes
cosméticos.

KEA CLINIC
Com menos de 2 anos de vida, a KEA CLINIC se destaca
em plena pandemia e reforma a mansão dos jardins.
Focada em atendimento especializado de excelência,
com alta tecnologia, a KEA CLINIC vem se destacando
desde seu nascimento pelo atendimento único com time
de especialistas altamente capacitados.
As novas instalações estão passando por reformas e
serão inauguradas em setembro de 2021, entre elas,
estão sendo construídas 10 salas de atendimento, cada
uma delas pensando em cada detalhe para acolher com
conforto e espaço.
A KEA CLINIC terá também uma área com mais de 40m²
para terapia capilar, um centro completo de excelência,
com especialista em tricologia capilar e tratamentos
s. Ao time de especialistas médicos, além das sócias
endócrinas Drª.Elaine Dias e a dermatologista Drª.
Camila Vasconcelos, se junta agora, a Drª. Fernanda
Figueiras, dermatologista especialista em tricologia e
harmonização corporal.
Toda essa expansão deve-se, obviamente, a dedicação
de toda a equipe que cuida de cada uma de forma
diferenciada, faz constantes cursos de atualização e
está sempre em busca de resultados para contribuir
com o bem-estar e qualidade de vida dos pacientes KEA
CLINIC.

E para finalizar, com chave de ouro, a KEA CLINIC conta
agora com o novo sócio, ex-CEO de uma grande empresa
na área de saúde, Thiago Marques, que chega para
cuidar de todo o administrativo e plano de expansão.
SERVIÇO: @keaclinic
Endereço: R. Cristiano Viana, 401 - 5° andar Pinheiros, São Paulo - SP, 05411-000
Telefone: (11) 4750-1854

TEXTO: Caroline Menis
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31 | COOL MAGAZINE

ambientes, mas procuro sempre fazer coisas que eu
amo e com verdade. Desde 2019, a Agência de Podcast
tem me dado todo suporte nessa plataforma. É um
espaço que eu separei para ter conversas mais longas
e de assuntos diversos. A troca com o público é bem
legal!
Cool: Em um mundo onde tudo se tornou digital e,
cada vez mais, seguimos nessa tendência virtual,
como você mantém sua saúde mental?
Passei a minha adolescência sendo vista por muitas
pessoas nas redes sociais. Nunca foi fácil lidar com
a exposição, críticas e invasão das pessoas na minha
vida — demorei pra entender que precisava dar
prioridade a minha saúde mental por conta dessa
caminhada, que é muito boa mas também pesada - às
vezes. Faço terapia há anos e não abro mão! Minha fé
e fazer coisas que eu amo me trazem ânimo no diaa-dia. Muitas vezes preciso dar um tempo das redes
para colocar as coisas no lugar — quem não fica
saturado do mundo digital? mas logo volto e as pausas
me fazem bem mentalmente.

MAJU TRINDADE
Maria Júlia Trindade Frias Devásio, geminiana da
Geração Z, nascida em 1998, na cidade de Catanduva,
é atriz, modelo, estudante de Fashion Styling,
celebridade da internet brasileira e atualmente tem
seu podcast “Fala, Maju!” em todas as plataformas
de streaming existentes. A garotinha do interior de
São Paulo ficou conhecida após se tornar um hit da
internet através da plataforma Vine, onde criava
vídeos de humor em poucos segundos, e o antigo Ask,
gerando muitos fãs e seguidores pelo seu estilo único
e extrovertido.
A influenciadora digital tem usado seus canais
em redes sociais para divulgar sua história de
conversão aos seus seguidores, se tornando uma das
influenciadoras digitais de maior prestígio no Brasil.
Começou suas atividades na internet, no YouTube,
com 12 anos de idade, em 2011. Além da carreira de
modelo, lançou sua autobiografia “Maju”, no mesmo
ano. Em 2019, ganhou o prêmio MTV Millennial Awards
Brasil, na categoria “Arrasa no Style”. Atualmente,
ela tem 5,4 milhões de seguidores na plataforma do
Instagram, 1,95 milhões de inscritos no Youtube, além
do seu podcast que já entrou para a lista dos Principais
do Ano de 2019 pela Apple Podcasts.
Confira abaixo a entrevista com a Maju Trindade para
a Cool Magazine:
Cool: Você sempre esteve conectada nas redes,
desde muito cedo, com o Vine, Instagram e Youtube.
Atualmente, o seu podcast “Fala, Maju!” bate
recordes nas plataformas de streaming. Como foi
alcançar este reconhecimento tão grande, em uma
área com tanta concorrência?
Sempre estive conectada em várias redes e sou muito
grata por todas as fases que vivi – inclusive as que
compartilhei com as pessoas no mundo virtual. Já
TEXTO: Caroline Menis
são anos fazendo isso e anos trabalhando nessa área.
FOTOS: Camila Cornelsen
A concorrência vai existir em todas as profissões e
e João Kopv
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Cool: Qual é a importância do entretenimento
digital para você, como influenciadora e formadora
de opinião, dentro de plataformas com tantos
seguidores?
Não só sou considerada uma influenciadora, pois
também consumo outros conteúdos. Hoje mais do que
nunca estamos sempre muito conectados. As redes
fazem parte dos nossos dias e acho legal a forma como
ela aproxima as pessoas e têm o poder de influenciar
positivamente, como um story treinando, dando dicas,
mostrando o dia-a-dia, compartilhando assuntos e
histórias. Isso é especial demais! O mais gratificante
pra mim, é poder ouvir que eu ajudei alguém de
alguma forma. É muito bom inspirar as pessoas com
um pouco de você e ser inspirado por elas.
Cool: Quais os seus planos para o futuro? Tem algum
desejo ou sonho que nunca contou antes?
Nesse momento que estamos vivendo, é muito difícil
fazer planos, mas eu quero poder trabalhar mais em
coisas que eu amo e em novos meios. Meus sonhos
para os próximos anos é casar, construir uma família
e ser realizada e satisfeita, profissionalmente - coisa
que eu já sou e espero continuar... rs.
Cool: Qual é a diferença entre a Maria Júlia e a Maju
Trindade?
Maria Júlia é muito mais que a Maju. A Maju tem
muito do que eu quero e escolho mostrar. São poucas
pessoas que conhecem a Maria Júlia na pior e melhor
versão. Sou muito reservada e não entrego tudo de
mim pra qualquer um. Apesar de eu ser a mesma
pessoa em todos os lugares, a Maju é só um pedaço
do que a Maria Júlia é.
SERVIÇO:
@majutrindade
Podcast “Fala, Maju!” em todas as plataformas de
streaming

AFINAL, QUAIS BENEFÍCIOS
E DIFERENÇAS DA
DEPILAÇÃO A LASER?
Um dos melhores benefícios da depilação a laser,
além de eliminar os pêlos, que muitas vezes são super
incômodos é a melhora da aparência e textura da pele.
A depilação a laser garante pele lisa, macia e sem pêlos
encravados e foliculite, só por esses benefícios tenho
certeza que você já ficou com vontade de fazer, não é
mesmo?

Fomos até a Depila Laser e conversamos com a Daniela
Lourenço, Co Founder, para entendermos melhor sobre
o método deles que é tão inovador e diferenciado. Ao
chegar lá percebemos tantos diferenciais que eles
possuem, desde a entrada do ambiente que tem um
cheirinho maravilhoso, ao atendimento e procedimento,
realmente uma delícia, ambiente muito acolhedor.
São muitos diferenciais que eles possuem, um dos
grandes diferenciais é ter no aparelho de depilação a laser
acoplado um medidor de melanina, único equipamento
do mundo que faz essa medição, mede com precisão o
tom de cada pele, garantindo muita segurança contra
manchas e queimaduras. Na Depila Laser em todos
os tons de pele e cores de pêlos podem ser feitos a
depilação a laser, o aparelho é super inclusivo.
Na Depila Laser o slogan é sem pelos e sem dor,
justamente pela depilação ser indolor, comparada a
qualquer depilação que existe no mercado. Isso porque o
aparelho é super moderno, foi estudado durante 10 anos
pela Universidade de Wellman de Harvard.
Eles garantem resultados visíveis desde a primeira
sessão, justamente pois o aparelho tem o dobro de
potência comparado a qualquer depilação a laser que
você já ouviu falar.
Diante de tantos benefícios: não mancha e não queima
a pele, dobro de potência, resultado desde a primeira
sessão, indolor, vale a pena conhecer a Depila Laser.
Depila Laser
Endereço: Rua Anésio Pinto Rosa, 52 – Brooklin
Instagram: @depilalaserbrooklin
Site: www.depilalaser.com.br
Whatsapp: (11) 951669590
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A NOVA ERA
DAS MODELOS
DIGITAIS
Joerg Zuber, fascinado por moda desde criança,
idealizador da noonoouri, digital influencer virtual que
já coleciona inúmeros seguidores, inclusive no mundo
da moda.
Joerg passou sete anos procurando quem investisse
em uma modelo virtual, visto muitas vezes como
uma loucura, resolveu seguir sozinho e em fevereiro
de 2018, noonoouri liek nasceu no Instagram.
Fashionista, ativista, vegana e vive em Paris. Com mais
de 374 mil seguidores na rede social, a jovem modelo
estampa campanhas de grifes internacionais ao lado
de grandes celebridades, já participou de palestras da
Harvard e atualmente faz parte do time de grandes
modelos da agência internacional IMG, que conta com
as top models mais famosas como Hailey Bieber, Bella
Hadid e outras.
Confira a entrevista com o seu criador, Joerg Zuber,
para a Cool Magazine:
Cool: Como é estar por trás da modelo digital mais
famosa do mundo?
Uau, obrigado por considerar noonoouri liek isso!
Significa muito. Sou uma pessoa muito enraizada
e de baixo para cima. Tive este sonho quando tinha
5 anos de idade. Fico muito feliz por ver que outras
pessoas altamente criativas e talentosas a aceitam e
reconhecem, e por poder espalhar mensagens com
ela de uma forma muito especial e por ser ouvida.
Cool: Na sua percepção, os modelos digitais são uma
tendência ou o futuro?

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação

34 | COOL MAGAZINE

Do meu ponto de vista, a aceitação nos últimos meses
cresceu imensamente. Penso que alcançaram agora
um lugar especial, especialmente com os mais jovens.
Eles fazem parte da discussão sobre a diversidade.

O digital aproxima as pessoas como vimos nestes
tempos difíceis em que vivemos - por isso acredito que
eles são uma parte fixa do futuro e serão ainda mais.
Cool: Na última edição de Paris Fashion Week, a
marca PH5, lançada em 2014, dirigida por Wei Lin
e Zoe Champion, utilizou um modelo digital na
colecção, e isto gerou alguma controvérsia porque,
o modelo era asiático e levantou questões sobre as
marcas que não utilizavam verdadeiros modelos
não brancos, criando um estereótipo de preconceito.
Para si, no mundo da moda, ainda existe muito
preconceito contra os modelos digitais?
Penso que os preconceitos provêm sobretudo do
medo do desconhecido. Ouço frequentemente que as
personagens digitais tiram o trabalho a modelos reais
- olhando para a indústria cinematográfica - alguma
vez qualquer personagem digital tirou um trabalho a
um actor real - penso que não - penso que este é o
jogo da diversidade que temos de jogar aqui. Devemos
inspirar-nos na natureza e na vida real para o mundo
digital e o contrário. Deveríamos ser corajosos,
de mente aberta e observar as coisas de ângulos
diferentes, como costumávamos fazer.

Cool: Qual é a sua relação com as marcas que entram
em contacto consigo, um modelo digital com tanta
influência, para um trabalho? Como funciona?
O que me deixa muito feliz é o fato de apenas as marcas
se aproximarem da noonoouri com um certo valor que
elas representam - que corresponde também aos
valores da noonoouri. responsável pelo mundo, pelas
ações que realizamos. Para algumas empresas é
muito novo e a forma de trabalhar é muito diferente em
comparação com um photoshoot clássico. No início é
muito abstrato, mas depois é tão divertido como quase
tudo é possível.
Cool: Como conseguiu tanta visibilidade e seguidores
em todo o mundo?
Penso que uma das principais vantagens é que
noonoouri não parece uma pessoa real, mas o seu
estilo e modd parece muito realista - isto capta a
atenção do telespectador na minha mente. A sua
gentileza, curiosidade e a qualidade que colocamos
em cada peça que criamos para ela pode ser muito
cativante e fazer as pessoas pedirem mais.
Cool: Quais são os seus objetivos profissionais para
o futuro?
Eu adoraria entrar no mundo dos jogos! Isso seria
o meu maior sonho. Talvez alguém possa ensinar
noonoouri a cantar...seria interessante! Meu foco é
tentar fazer deste mundo um lugar melhor, passo a
passo.
SERVIÇO: @noonoouri / @joergzuber
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Os fios de sustentação são uma ferramenta valiosa para
o rejuvenescimento não cirúrgico, chamam atenção
não somente pelo nome, mas também pelo efeito
duplo de levantar os tecidos e induzir a colagênese,
restaurando assim todo o contorno facial. O processo de
envelhecimento acontece e leva consigo o colágeno, a
elastina, deixando a pele cada vez mais frouxa e flácida.
Os fios absorvíveis são ótimos aliados durante esse
processo - tecnologia adaptável, que pode ser usada em
uma ampla gama de pacientes, incluindo aqueles que
são candidatos à cirurgia, mas desejam adiar, pacientes
que já fizeram cirurgia que desejam manter seus
resultados e pacientes jovens que estão interessados em
uma prevenção e afinamento facial.
Existem diversos fios, os mais usados são os fios de
ácido Poli-L-lático, conhecido como Fio Silhouette, e
os fios de Polidioxanona, mais conhecido por Fio de
PDO. O estímulo de colágeno e o efeito lifting imediato
que eles proporcionam dão origem a uma melhora
multidimensional na aparência, com reflexo até na
camada mais superficial da pele - dando aquele viço que
amamos.
Suavidade, contorno e plenitude são características que
70,6% dos pacientes relataram em um estudo científico,
que demonstra a eficácia dos mesmo.
Mas quais são as diferenças entre eles?
DIFERENÇAS ENTRE FIOS DE PDO E FIOS DE ÁCIDO
POLI-L-LÁTICO
Fios PDO

LIFTING FACIAL SEM
CIRURGIA: ISSO É
POSSÍVEL?
A procura por procedimentos minimamente invasivos
têm aumentado a cada dia. Segundo a Dra. Pâmela
Borsatto, médica especialista em dermatologia, os
procedimentos com maior procura são aqueles que
oferecem lifting facial sem cirurgia. A Cool Magazine
testou - e aprovou - o procedimento estético com fios de
sustentação!
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Os fios de PDO, são compostos por uma substância
chamada Polidioxanona e são totalmente absorvidos.
Esses fios têm uma grande variedade: espiculados ou
lisos. O fio é escolhido de acordo com o tipo de tratamento,
e de acordo com as regiões da face e do corpo. Além do
efeito lifting, eles também estimulam o colágeno por até
18 meses, amenizam ruguinhas e podem até promover
um efeito preenchedor (dependendo do tipo de fio PDO).
• Quais são as indicações desse fio:
• Flacidez facial e do pescoço
• Contorno de mandíbula
• Queda das sobrancelhas (ótimo para o efeito FOX EYES)
• Sulcos faciais, como bigode chinês e linha de marionete
• Rugas periodais e periorbitárias
• Flacidez supraumbilical
• Umbigo triste

Fios de Ácido Poli-L-lático

Sobre Dra. Pâmela Lorena Borsatto

Os fios de ácido Poli-L-lático são cones totalmente
absorvíveis e promovem uma sustentação e um
tracionamento maior da pele flácida - ‘’É colágeno
puro’’, destaca a médica especialista em Dermatologia
Estética, Dra. Pâmela Borsatto. ‘’Gosto de passar em
toda região do rosto, para definir a silhueta facial, e
do pescoço, para sustentar a papadinha.’’. Os fios são
totalmente absorvíveis e estimulam o colágeno por até
28 meses.

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 dia-a-dia na clínica, aborda
diversos assuntos importantes do universo da dermatologia e
oferece diariamente diversas dicas para quem tem doenças
de pele.

Portanto, os Fios Silhouette são indicados para:

Serviço:
Instagram: @dra.pamelaborsatto // @grupotaizcampbell
Telefones: (11) 96719-9199 | (11) 4115-9191
Texto: Caroline Menis
Foto: Edgar Bailla

Reduzir a flacidez do pescoço, dando mais firmeza nessa
região e tratando a papada
Definir o contorno facial da região malar
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CASACOR RIO DE JANEIRO
Em 2021, a CASACOR Rio de Janeiro celebra 30 anos do
evento no icônico casarão Brando Barbosa, localizado
no Jardim Botânico da capital, rodeado por um jardim
de 12 mil m² de Mata Atlântica. Serão 38 espaços
assinados pelos mais importantes arquitetos cariocas.
Pela primeira vez, a mostra é híbrida (presencial e
digital), oferecendo novas possibilidades aos amantes da
arquitetura, decoração, design e paisagismo a partir do
dia 02 de março até o dia 06 de junho.
A primeira franquia da marca, a CASACOR Rio de Janeiro,
nasceu apenas três anos depois do evento paulista, em
1991, e, desde então, vem traduzindo o jeito carioca de
morar em eventos que reúnem grandes profissionais da
arquitetura, design de interiores e paisagismo e abrem
as portas, para o público da cidade, de prédios que são
verdadeiras joias da arquitetura do Rio.
Nessas três décadas, a mostra teve 1.232 dias de
funcionamento, foi vista por mais de um milhão de
pessoas e contou com a participação de 878 profissionais
que decoraram 1.305 ambientes. São inúmeras
tendências e incontáveis soluções apresentadas pelo
elenco. Tudo isso, sem perder de vista a paixão pelo Rio
e por revelar alguns de seus imóveis icônicos: palacetes,

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: André Nazareth
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muitas vezes recuperados para abrigar a CASACOR Rio
de Janeiro, casas urbanas, lançamentos imobiliários,
hotel, casarões neoclássicos, modernos, ecléticos e
até uma vila de casas geminadas – a Villa Aymoré. Um
verdadeiro passeio pela história do Rio e da sua rica
arquitetura.
O roteiro de tendências que você poderá visualizar nesta
mostra são: espaços flexíveis e funcionais, valorização
da natureza (dentro de casa ou ao ar livre), interferências
modernas, estilos misturados em “tudo junto e
misturado” e sofisticação despojada em “jeito carioca de
morar”.
Contato: (21) 2512-2411 / (21) 99790-8111
E-mail: tresplus3@gmail.com
Endereço: Residência Brando Barbosa - R. Lopes
Quintas, 497. Jardim Botânico.
Horário: Terça a sexta - das 12h às 21h
Sábado, domingo e feriados - das 10h às 21h
Site:
https://casacor.abril.com.br/mostras/rio-de-janeiro/
Ingressos:
https://casacorrj.byinti.com/#/event/s_
kv5j1THGpeSc50AET2

Patrícia Marinho, Manuèle Colás, HeloÍsa Amaral Peixoto, Carolina Cascardo - Terraço NM

Gisele Taranto - Living Mutantz

Lucilla Pessoa de Queiroz, Renata Caiafa - Café

Jean de Just - Jardim de inverno

Nando Grabowsky - Sala do piano
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Diego Raposo, Manuela Simas - Jardim secreto

Beto Figueiredo, Luiz Eduardo Almeida - Sala de banho Deca
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Anna Malta, Andrea Duarte - Cozinha dos amigos

Anna Luiza Rothier - Varanda do casal

Adriana Esteves - O refúgio
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marido Felipe Anderoli, Felipe Titto, Monica Salgado,
Jayme Drummond (Carioca no Mundo), Julia Faria,
Karyn Bravo (jornalista da TV Cultura) e até mesmo
as irmãs Santina (Niina e Fabi) marcaram presença
no complexo, que tem conquistado o coração dos
famosos.
Cercado por araucárias centenárias e paisagismo
deslumbrante convida cada hóspede a desfrutar
de vistas de tirar o folego em cada pedacinho da
belíssima propriedade. Suas 59 suítes e chalés têm
entre 20 e 175 m² e trazem uma experiência de cama
espetacular com algodão egípcio e plumas de ganso,
nos banheiros o aquecimento de piso e toalhas trazem
um toque a mais no conforto. Com uma área de 23 mil
m², o Ort possui estrutura arquitetada para oferecer

HOTEL ORT OFERECE
EXPERIÊNCIA LUXUOSA E
EXCLUSIVA EM CAMPOS DO
JORDÃO
Totalmente reformado e com novo dono, o hotel se
destaca como o principal destino hoteleiro para quem
visita a cidade
Durante o inverno, o clima mais frio da serra e sua
natureza compõem o cenário perfeito para aproveitar
e conhecer um dos locais mais charmosos do
Brasil. O mais novo hotel de montanha do país, foi
completamente reformado durante o biênio 20/21
e traz uma nova era de luxo a icônica Campos do
Jordão, tornando-se a opção ideal para aproveitar
a estação de baixas temperaturas. O Ort destaca a
elegância e modernidade da decoração escandinava
na parte interior da propriedade enquanto preserva
a fachada datada dos anos 40 com a imponente
presença arquitetônica bávara. Em um curtíssimo
espaço de tempo, o hotel se tornou o queridinho das
celebridades do país, sendo parada obrigatória. Nos
últimos cinco meses, nomes como Karina Bacchi,
Adriane Galisteu, Ana Hickmann, Rafa Brites e o
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momentos de lazer e experiências exclusivas. Conta,
ainda, com sala de lareira, sala de leitura, espaço
infantil e o mais novo Espaço Zen, que agrega um
lugar ideal para práticas de meditação e yoga em
meio a natureza, além de piscina de seixo preto e
deck externo. O SPA oferece diferentes terapias
para relaxar durante a viagem, na área externa está
as piscinas (infantil e adulta), saunas seca e úmida.
Para os apaixonados por esportes, o Ort dispõe de
quadras de tênis, beach tênis e poliesportiva e ampla
área verde disponível para a prática de atividades ao
ar livre, como trilhas, mountain bike, passeio a cavalo,
e a escalada indoor para crianças. O passeio de UTV
– opção de passeio off road com percurso por trilhas
e paisagens incríveis está disponível para reservas no
hotel. Assim como visitações à vinícolas e plantações
de azeite como: Vinícola Villa Santa Mari, Oliq Azeites
e outras também que podem ser realizadas mediante
agendamento prévio. O picnic no topo da montanha
em um mirante exclusivo também é um momento
único com o cenário deslumbrante do sunset e o
cardápio temático especial.

fire place ao ar livre, degustação e harmonização de
vinhos exclusiva e organização de jogos de tênis entre
os hóspedes do hotel ou por aulas com professores.
A gastronomia do hotel apresenta dois restaurantes
exclusivos. O Küche, com grande influência austríaca,
alemã e suíça oferece aos hóspedes um cardápio
inspirado na Europa Ocidental. O ítalo-mediterrâneo
Ópa apresenta um menu composto por massas, mais
de 24 sabores de pizzas e saladas. Preparadas a partir
de fermentação natural, as pizzas já são reconhecidas
como as melhores da região das montanhas.

Entre outros serviços oferecidos estão: fondue para
casais ou grupos servido na sala de lareira ou no

Instagram: https://www.instagram.com/hotelort/

Serviço: Hotel Ort
Endereço: Rua Eng. Gustavo Kaiser, nº 165, Vila Natal
– Campos do Jordão/SP
Telefone: (12) 3668-9130
WhatsApp: (12) 9 9146-4811
Reservas: reservas@orthotel.com.br
Valor médio da diária: de R$ 1.500 a R$ 2.600 reais
(crianças de até 3 anos grátis)
Site: http://orthotel.com.br/
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hotelaria profissional na ilha, sendo o melhor, mais
bem equipado e único a possuir chuveiros quentes, ar
condicionado e piscina, despertando assim o turismo
nacional para o arquipélago. Atualmente, o hotel conta
com quatro villas e 26 suítes exclusivas, divididos em
cinco categorias diferentes – Villa Standard, Villa
Standard Master, Villa Varanda, Villa Varanda Master,
Villa Eko, Villa Eko Master, Villa Spa e Villa Spa Master
– em um terreno de 12 hectares, além de área de
lazer com solário, redário, piscina, jacuzzis com
hidromassagem, sauna, spa, bangalôs com jacuzzi
privativa na varanda e restaurante.
Além da hospedagem tradicional, o Day Use também
é uma opção para quem deseja desfrutar das
instalações do hotel, podendo até incluir massagem
no SPA para um momento relaxante. Para tornar
a experiência ainda mais inesquecível, o Dolphin
Villa Hotel, se juntou a Noronha Prime, empresa
que fornece passeios diferenciados no arquipélago.
Serviços como: ilha tour, jantar exclusivo, piquenique,
passeio de barco, aluguel de veículos, casamento
e muito mais, são oferecidos. Também é possível
personalizar o serviço: um passeio de barco pode
contar com um sushiman para preparar o peixe fresco
pescado na hora. Acolhido pela mata atlântica insular
e rodeado pelo pomar de frutas tropicais, a atmosfera
é de contato com a natureza, para quem se hospeda no
Dolphin. O meio ambiente é uma grande preocupação
do hotel. Além de aderir à política de redução de
plásticos, reutilizar água das chuvas e fazer uso de
painéis solares, o local também conta com plantação
própria para oferecer uma alimentação orgânica para
os hóspedes, incluindo o mel, que é produzido por
três tipos diferentes de abelha, sendo uma das floras
anuais. Também são criadas galinhas que produzem
os ovos servidos no café da manhã.

NORONHE-SE NO DOLPHIN
VILLA HOTEL
Referência em hotelaria, o Dolphin Villa Hotel, pioneiro
no arquipélago, proporciona muito conforto, alta
gastronomia e sustentabilidade em uma experiência
exclusiva na Ilha de Fernando de Noronha, sendo
também reduto de celebridades como: Caio Castro,
Grazi Massafera e Fernanda Paes Leme. Com uma
trajetória que se funde à história do turismo no
arquipélago, é localizado no centro geográfico da
ilha, com fácil acesso pela BR363 e aos pés do cartão
postal mais famoso de Noronha, o Morro do Pico,
visual paradisíaco.
Em 1981, Luiz Falcão, diretor do hotel, chegou
às terras noronhenses para conhecer possíveis
instalações do que seria a primeira e pequena
hospedaria na ilha, que ainda não havia se tornado
um destino turístico. Mas somente em 1988, o Dolphin
Hotel passou a operar na localização que se encontra
hoje. Inicialmente com 11 quartos, foi o pioneiro em
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Para quem deseja desfrutar da gastronomia local,
o restaurante Acqua, também aberto para não
hóspedes, traz receitas regionais, petiscos e drinks. O
destaque do menu é o “Peixe na Telha da Dona Gal”,
receita afetiva criada por Dona Gardênia, mãe de Maria
do Carmo, tradicional da casa e que marca gerações.
A novidade gastronômica é a “Concha Al Mare”,
prato servido em uma grande concha com lagostas,
camarões, lula, polvo, gurjões de peixe e mexilhões.
No ano em que completa 20 anos de existência, o
Dolphin vive sua melhor fase. O local se tornou reduto
de vários famosos. Entre os nomes que estiveram por
lá destacam-se Caio Castro, Grazi Massafera, Henri
Castelli, Bruno De Lucca, Jade Picon, João Guilherme,
Gui Araújo, Fernanda Paes Leme e a humorista Gkay.
A Ilha de Fernando de Noronha, que reúne belezas
naturais únicas e famosas pelas suas praias
paradisíacas, foi destaque em uma pesquisa promovida
pelo Booking.com como um dos lugares mais seguros
para ir, neste momento de pandemia coronavírus.
O arquipélago, que fica localizado no Estado de
Pernambuco, ficou fora das medidas restritivas e
lockdown, decretada pelo Governo do Estado de
Pernambuco. A ilha segue protocolos de segurança
para receber turistas neste momento. Em Noronha,
o acesso às praias está liberado, e também, todos
os passeios turísticos, dentro dos protocolos de
segurança. Além disso, os restaurantes também
seguem com seu funcionamento normal até às 22h.
A empresária à frente do Dolphin Villa Hotel, em
Fernando de Noronha, Fabiana de Sanctis, reitera
que a ilha é um local seguro para estar neste
momento de lockdown e distanciamento social,
com responsabilidade. A CEO conta que realizou
reformas recentemente na pousada para atender
melhor, neste momento, e salienta que todos os
protocolos de segurança estão sendo seguidos à
risca para a segurança e saúde de todos. “O Dolphin
realizou grandes adaptações para atender às medidas
sanitárias necessárias para o setor. Toda equipe do
hotel passou por treinamento e segue apta a receber
os turistas dentro dos protocolos mais rígidos de
segurança. Entre as medidas, o check in passará a ser
100% virtual e antecipado. Os hóspedes receberão um
link para carregar todas as informações necessárias,
tudo através do WhatsApp, tudo para evitar contato
pessoal”. Está sendo feito também a desinfecção de
malas, inclusive as de mão, com luz ultravioleta/ozônio.
Logo na entrada do Dolphin e dos apartamentos, foram
instalados tapetes sanitizantes. “Estamos trabalhando
todos os dias com protocolos extremamente severos
para que possamos receber nossos hóspedes da
melhor maneira possível, atendendo a todas as regras
novas impostas”, explica a CEO do Dolphin, Fabiana.
Serviço:
Endereço: Rodovia BR-363 s/n, Fernando de Noronha
- PE, 53990-000
Telefone: (81) 3366-6601
Instagram: @dolphinnoronha
Site: www.dolphinnoronha.com
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Fran Parente

MAB3: EXPERTISE EM
ARQUITETURA
Com expertises variadas e objetivos semelhantes, as
arquitetas Marcela Muniz, Renata Adoni e Mariana
Bilman enxergaram na MAB3 a possibilidade de
desenvolverem projetos arquitetônicos – residenciais,
comerciais e institucionais – a partir de ideias inovadoras
e contemporâneas. Depois de mais de sete anos
trabalhando juntas no Studio Arthur Casas, o trio decidiu
unir forças e começar uma nova história que hoje conta
com mais de 30 projetos realizados e publicações em
várias revistas de arquitetura e interiores.

e tons, entre outros aspectos, sempre criando uma
identidade visual forte para cada cliente. Os detalhes
do projeto são estudados para que o resultado de cada
ambiente seja extremamente “limpo”, evitando assim
excessos em texturas e na decoração, pautado pelos

Para um público que valoriza conceito e sofisticação, a
MAB3 tem como diferencial a habilidade em interpretar
identidade variadas e os desejos de cada indivíduo. No
escritório, todo cliente é único, cujo universo particular
a equipe faz questão de conhecer. Assim, desenvolve
projetos autênticos, sempre com uma visão flexível e
cosmopolita. O resultado sempre surpreende. Outro
diferencial é saber dosar os materiais muito bem, com
harmonia e respeito ao estilo de vida dos moradores.
Em seus projetos, o trio desenvolve conceitos
que refletem o estilo predominante no escritório,
trazendo soluções especiais, tanto na estética quanto
funcionalidade, otimizando os espaços e integrando-os
ao máximo.
TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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Os projetos da MAB3 são realizados a partir de uma
curadoria bem pensada de acabamentos, mobiliário

Julia Ribeiro

Julia Ribeiro
materiais naturais, linhas retas e formas puras.
“Gosto de realizar o sonho das pessoas, seja em casa,
no escritório, no restaurante... Conhecer e entender a
fundo nossos clientes e surpreendê-los, adoro quando
em uma reunião o cliente fala “nossa, nunca poderia
ter imaginado isso!”, e isso acontece com frequência, a
gente tenta sempre pensar fora do usual”, diz Renata
Adoni.

Julia Ribeiro

Para Mariana Bilman, existe um ponto que é essencial na
sociedade, além das formações e visões complementares
das sócias, que é a sintonia entre o trio. “Sempre
conseguimos resolver problemas e encontrar soluções
tanto no dia a dia do escritório quanto para as questões
de projetos e obras pois temos opiniões convergentes.
Estamos sempre unidas, tomamos decisões em
consonância e sempre com muito bom humor”.
“A arquitetura encanta a todos, isso é o que me deixa
mais feliz, qualquer pessoa que entre em um espaço
bem projetado, se sente encantado, aprecia aquilo, e isso
acaba sendo o reconhecimento do arquiteto”, acrescenta
Marcela Muniz.
Serviço:
Endereço: Rua Atlântica, 224, Sala E1, Jardim América,
São Paulo - SP
Telefone: (11) 3297.9357
Instagram: @mab3arquitetura
Site: https://www.mab3.com.br/
E-mail: comercial@mab3.com.br

Fran Parente
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COWORKING

BUILT TO SUIT - NEW
WORKING
O que é Built to Suit? O Built to Suit (BTS) une a
eficácia de um imóvel moldado exclusivamente às
necessidades do negócio com a praticidade de não ter
que se envolver em obras de construção ou ter que se
preocupar com custos de IPTU, limpeza, condomínio,
água, luz, internet e telefone. Apesar de recente no
Brasil, o BTS vem se tornando mais comum e atende ao
interesse das maiores empresas do mercado. O Built
to Suit New Working permite a locação do seu espaço
personalizado de acordo com suas especificações
em uma das nossas unidades no coração da Berrini
ou em qualquer região de São Paulo, contando com
serviços de limpeza, copa e recepção, possibilitando
o melhor atendimento de seus clientes, parceiros e
fornecedores.
Qual a maior vantagem do Built to Suit?
Texto: Caroline Menis
Imagem: Divulgação
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Imagine o seguinte: Em um escritório tradicional você
terá muitas despesas administrativas, já com o BTS

fica tudo muito mais simples, já que você terá que
se preocupar com uma coisa: Utilizar seu espaço!
Com o Built to Suit você pode centralizar a parte de
rotinas do seu escritório em um único fornecedor, a
New Working, que permite também a flexibilidade
em tamanho do escritório, e a possibilidade de
personalização do espaço adequado à sua marca.
Entre em contato e entenda o que nós da New Working
podemos fazer pela sua empresa com o BTS. Na New
Working você pode se concentrar na sua atividade
principal e o melhor, por valores diferenciados e
abaixo de mercado.

Endereço: Rua Flórida, 1758 – Cidade Monções – São
Paulo, SP – CEP: 04565-001
Telefones: (11) 3777-8154 Unidade Tribeca
(11) 3777- 0758 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
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TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Marcel Almeida
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STUDIO LUNNO
ARQUITETURA E
INTERIORES

O escritório atende em diversos estados do Brasil,
conseguindo assim buscar diferentes culturas
para integrar em seus projetos. Segue o conceito
contemporâneo e minimalista, priorizando a
funcionalidade e a inovação.

O Studio Lunno arquitetura foi criado, e é coordenado
pela arquiteta e urbanista Letícia Mariana Zamboni
Polezelo, formada pela Faculdade Mater Dei – PR.

Neste projeto chamado APÊ N.P, a arquiteta utilizou
o conceito de um apartamento atemporal, ousado,
trazendo o minimalismo como característica marcante,

unindo funcionalidade, com estética, em harmonia.
Tivemos como norte para realização do projeto, o
conceito do menos é mais, aderindo à ousadia dos
ambientes, com desenhos e iluminação colorida.
“Sempre faço o projeto pensando na personalidade de
cada cliente, sua rotina e peculiaridades que torna cada
ambiente único. Para os clientes desse projeto, jovens
e antenados ao design e arte do atual, decidimos fazer
tudo do zero, desde o piso, até o gesso e iluminação
nos 175m², localizado no bairro Santana, Zona Norte
de São Paulo. Cada cliente nos apresenta uma nova
possibilidade de criar e co-criar, de acordo com seus
interesses”, acrescenta Letícia.
Serviço:
Endereço: Pato Branco -PR. CEP: 85.503-320
Instagram: @studiolunnoarquitetura
Facebook: @studiolunnoarquitetura
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De acordo com estes dados fornecidos pela Abcomm
em parceria com a Neotrust, a projeção do faturamento
ao comércio eletrônico é de 18% a mais que em 2020.
Já a estimativa para este ano é de crescimento em
26%, graças aos novos hábitos de consumo, tornando
o método online mais seguro, na situação atual,
gerando uma nova tendência.
Em pesquisa realizada pela Ebit|Nielsen, revela que
95% dos participantes que aderiram à nova tendência
de consumo, pretendem continuar a experiência,
mesmo com a volta da abertura dos comércios.
A expectativa é que 2021 atinja o faturamento em cerca
de R$110 bilhões no e-commerce, com a consolidação
de lojas virtuais e marketplaces. Conforme os números
da pesquisa confirma-se este crescimento com o
aumento de 16% no número de pedidos, chegando a
225 bilhões, com o valor médio de R$490, aumento de
9% comparado a 2020.

As apostas de consumo que deverão se destacar neste
ano têm como grandes tendências: assinaturas de
streamers, mais consumo das redes sociais (apps) e
tecnologia, assistentes virtuais, realidade aumentada e
IA, logística reformulada, social commerce (Instagram
e Facebook), live commerce, webinars e EAD, produtos
sustentáveis.

TUDO A UM CLIQUE DE
DISTÂNCIA

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Pexels
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Diante das restrições da pandemia causada pelo
Coronavírus, milhares de brasileiros se viram forçados
a aderir ao conceito de comprar através da tela de
seus smartphones e computadores. É claro que, quem
ganhou muito com essa nova tendência de consumo
online foram os e-commerces que enxergaram uma
solução em meio ao caos inserido nos prejuízos do
lockdown, impossibilitando a abertura de lojas de
rua e shopping centers. As estimativas, segundo
a Abcomm - Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico - afirmam que as compras de produtos
online cresceram 18%, após salto de 68% em vendas
e consumo, no ano anterior. Em 2019, o valor médio
por compra foi de R$419,90, valor 0,24% menor do
que 2020 que, em contrapartida, teve um aumento
significativo de 68,4%, somando 301 milhões de
pedidos online via e-commerce.

Além de categorias que tiveram uma alta porcentagem
em 2020 e continuarão este ano, que são alimentos
e bebidas, artes, bebês, casa e decoração. O foco
maior continua na decoração, pois a população está
investindo no lazer, bem estar e conforto para se
adaptarem ao confinamento.

PASCHOAL AMBROSIO
DECORAÇÕES
Ateliê seguindo um design atemporal vista como
alta costura dos estofados, tendo grande nome no
meio da decoração desde 1947, a Paschoal Ambrosio
Decorações é motivo de orgulho e um exemplo
edificante no universo de móveis estofados de alto
padrão paulistano e, por extensão natural, brasileiro.
Cada etapa na confecção de uma peça é acompanhada
de uma série de detalhes, desde as estruturas de
madeira, densidade de espumas, tecidos, costuras
e o acabamento. Resultado de um processo eficaz e
mais otimizado, o que resulta na melhor experiência
do cliente.
Inaugurado por Paschoal Ambrosio, napolitano, criado
no bairro da Bela Vista. A principal característica da
empresa consiste na confecção de móveis estofados
feitos sob medida, tendo como principais clientes
decoradores e arquitetos de prestígio radicados em
todo o país.
A empresa atravessou gerações com o filho e sucessor
de Paschoal, Fioravante Ambrosio, um apaixonado
inveterado pelas coisas belas da vida, é incisivo ao
afirmar que a alta qualidade das matérias-primas
empregadas, um acabamento primoroso e uma equipe
atenta a todos os detalhes, são as três ramificações
mais afloradas da empresa. Esses valores foram
passados aos seus filhos, Camila e Luiz Ambrosio, que
hoje lideram a empresa com a missão de levar o DNA
da Paschoal para as próximas gerações.
“Para nós, o mobiliário carrega vínculos e história,
está presente em momentos importantes e afetivos.
É isso que transmitimos em nosso ateliê perpetuando
relações”, acrescenta Fioravante Ambrosio.
A sócia Camila Ambrosio responde algumas perguntas
para a COOL Magazine.
Cool: Como é o processo de criação?
Nosso processo de criação começa primeiramente
pensando na finalidade do móvel, então fazemos um
brainstorm com nossa equipe de desenho, de como a
peça poderia ser, qual seria o conforto ideal e tecido
mais adequado para o local.

Para continuarmos por tantos anos no mercado, nosso
diferencial é realmente continuarmos mantendo
a mesma qualidade de sempre, independente das
tendências de estilos. Como já dizia meu avô: “nunca
diminua os ovos do bolo, preze sempre pelos melhores
ingredientes”. E assim seguimos aqui, prezamos pela
melhor matéria prima, pelo melhor acabamento e
assim perpetuamos pelas gerações.
https://www.paschoalambrosio.com.br/
Instagram: @paschoal_ambrosio
Email: contato@paschoalambrosio.com.br
Endereço:R. Maj Diogo, 751 Bela Vista, São Paulo
Telefone: (11) 3105-6639
Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h

Cool: De onde vem as inspirações para novos
modelos?
Todo desenvolvimento nasce de um problema. Mas o
nosso pré requisito é o conforto. A partir do uso do
móvel, como por exemplo, se vai ser um sofa para o
living ou TV definimos as medidas de ergonomia e
iniciamos o desenho das primeiras linhas. A partir daí,
com a equipe, começamos a desenhar a peça. Outra
etapa importante é a prototipagem, um móvel de teste
para conferir, ergonomia, acabamento e medidas.
Cool: Há tantos anos no mercado, passando de
geração em geração, a Paschoal Ambrósio segue
algum outro tipo de conceito para as suas linhas,
além da atemporalidade?
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NATALIA
BEAUTY

O SUCESSO DA EMPRESÁRIA QUE TRABALHA DE PIJAMA

TEXTO: Bruna Manzano
FOTOS: Divulgação
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EMPRESÁRIA FATURA
MILHÕES TRABALHANDO DE
PIJAMA
Toda a equipe e as 85 filiadas espalhadas pelo mundo
também adotam o vestuário
Aos 28 anos, separada, com uma filha de dois anos e 90 mil
reais em dívidas, Natalia Martins não viu outra solução,
senão continuar a fazer o que sabia: micropigmentação.
O que ela não imaginava era que o faturamento anual do
negócio, que teve início em uma casinha alugada de 30
m², chegaria ao patamar dos milhões. “Também nunca
imaginei, nos meus melhores sonhos, que teria filiais em
Dubai, Japão, China, Argentina, Itália, EUA, Colômbia,
Suíça e Barcelona, e que um dia, eu e minha equipe
trabalharíamos de pijama”, diverte-se a empresária.
A veia empreendedora, mesmo que tímida, nasceu
na necessidade de ajudar os negócios da família, em
um restaurante, em Santana do Parnaíba. “Eu fazia de
tudo: lavava louça, pesava os pratos, ficava no caixa,
mas sempre observando o dia a dia do negócio”, explica
Martins.
Quando Natalia se casou, decidiu abrir uma clínica de
estética em São José do Rio Preto, no interior de São
Paulo, em sociedade com o marido. “Eu administrava o
negócio e via a necessidade de ampliar os tratamentos.
Decidi pagar um curso de micropigmentação para
uma funcionária que topou, mas assim que se formou,
abandonou a clínica e todas as clientes. Não deu outra:
decidi eu mesma fazer o curso e dar continuidade aos
atendimentos, para em seguida, suspender o serviço”,
conta Natalia.
Por conta de um casamento conturbado, a separação
foi inevitável e a sociedade se desfez. “Voltei para a casa
dos meus pais com uma mão na frente e outra atrás e
com uma dívida de 90 mil reais. Não tinha um centavo e
meu nome estava sujo. Então, a micropigmentação, que
foi temporária para apagar um incêndio, se tornou meu
ganha pão: comecei a fazer o procedimento e atender na
casa dos clientes. Em uma semana, consegui juntar 12
mil reais. Foram sete dias trabalhando das 9 da manhã
a meia-noite”, lembra a empresária. A partir daí, o
foguete Natalia, que como ela mesma diz “nunca anda
para trás”, decolou alto. Alugou o próprio espaço e, no
início do negócio, atendia ao telefone, fazia a limpeza do
espaço, marcava horário para os clientes e realizava os
procedimentos. Hoje, a Natalia Beauty tem uma matriz
em São Paulo, na Avenida Rebouças, em uma casa
de 1.000 m² com 85 filiadas espalhadas pelo mundo.
A NB, além de oferecer diversos tratamentos com
nanopigmentação, ministra cursos da técnica, tem loja
dos produtos de marca própria e encerrou o ano de 2020
faturando milhões de reais. Atualmente, a mãe de Julia
de 7 anos, está grávida de 4 meses da sua segunda filha
e se casou recentemente há três semanas.
A Cool Magazine entrevistou a empresária com
exclusividade e o resultado você confere aqui.
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quebrar esse ciclo e ter a liberdade de poder ser quem
queremos ser, sem rótulos.
2 – Apesar de vir de uma família proprietária de
restaurantes, sempre gostou de estética?
Na verdade, não! Eu sempre fui insegura em relação a
todas as ações, decisões, roupa, cabelo etc, e com muito
medo do que os outros pensariam sobre mim. Eu tinha
muito complexo de inferioridade, todos eram melhores
do que eu, queria estar sempre no padrão para me sentir
parte da “tribo” e ser aceita. A estética entrou na minha
vida por acaso e transformou completamente minha
forma de ser, de me enxergar, de me comportar e foi a
chave da virada da minha vida.
3 – Se considera uma pessoa flexível e multifacetada no
sentido de ter tanto as ideias de cursos até comandar a
própria empresa, produtos próprios, etc?
Considero-me uma pessoa em constante aprendizado,
que abraça todas as oportunidades e cria muitas
outras, sem medo de julgamentos ou críticas. Uma
pessoa destemida, determinada, autêntica, que vive
todos os momentos, bons ou ruins, de forma intensa,
que é capaz de ver o que poucos conseguem enxergar,
completamente desprendida de padrões e com coragem
de sobra para criar além do óbvio e alcançar o que é
considerado por muitos, intangível. Muitas vezes, eu
mesma me surpreendo com a minha fonte de força, com
a minha garra e, principalmente, com o impacto positivo
que eu estou causando na vida de muitas pessoas.
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1 – Conte um pouco da sua trajetória profissional? De
como começou com a estética?

4 – Como surgiu a ideia de transformar mulheres em
empresárias?

Fui criada por um pai português extremamente rígido,
conservador e controlador. Com 16 anos, comecei a
trabalhar como operadora de telemarketing, secretária
de uma empresa de engenharia, recepcionista de
academia, e depois fui trabalhar com meu pai, no
pequeno e simples restaurante que ele montou. Com 25
anos, decidi me casar, na expectativa de fugir do controle
rígido do meu pai e me mudei para São José do Rio
Preto. Na cidade, meu então marido, montou uma clínica
de estética e eu comecei a gerenciá-la. A clínica pagou
um curso de micropigmentação para uma esteticista
que, logo depois, saiu e deixou as clientes na mão.
Decidi, então, fazer o curso de micropigmentação, para
atender apenas os retornos da clínica e depois encerrar
a oferta desse tratamento. Porém, depois de alguns
meses, me separei e, com uma dívida de 90 mil reais,
decidi me mudar para SP com a minha filha pequena e
começar do zero! Aluguei uma pequena sala e comecei
a fazer a única coisa que sabia e que rejeitei no passado:
a micropigmentação. Decidi fazer isso de pijama, pois
sempre fui insegura em relação a todas as ações,
decisões, roupa, cabelo etc, e com muito medo do que
os outros pensavam sobre mim, com muito complexo de
inferioridade (sempre achava que todos eram melhores
do que eu e sentia necessidade de estar sempre no
padrão para me sentir parte da “tribo” e ser aceita). Por
tudo isso, decidi trabalhar de pijama, pois, para mim,
trabalhar de pijama, junto com a equipe, é uma forma de

Sempre fui financeiramente dependente do meu pai e
depois, do meu ex-marido e percebi que a independência
financeira é essencial para conquistar o próprio caminho
e a liberdade. Sempre quis compartilhar com as
mulheres, minhas dores, meus erros, meus caminhos,
minhas conquistas, e, por isso, decidi incluir no meu
negócio um “braço acadêmico” para poder dividir as
inúmeras demandas da vida profissional e pessoal de
uma mulher empreendedora. Por isso, decidi oferecer os
cursos para oferecer, a essas mulheres, a oportunidade
de tomar as rédeas da própria vida. O objetivo principal
é o de empoderar as mulheres para a transformação
da sociedade, pois quando empreendemos, a economia
melhora, geramos mais renda familiar, driblamos o
desemprego e conquistamos independência financeira.
Os cursos oferecidos pelo Grupo Natalia Beauty não
se resumem apenas à parte técnica da evolução
da micropigmentação, batizada de Nanoblading e
desenvolvida por mim, mas também estimulam as
alunas a liderar suas próprias empresas, ensinando
sobre finanças, investimento, marketing e gestão, tudo
de uma forma descomplicada.
5– Como você vê a estética a favor do mundo? Afinal de
contas, ela é uma área forte no mundo todo.
Enxergo os cuidados estéticos, além da aparência e
dos procedimentos. Nosso trabalho vai além disso, pois

é a conexão com o cliente, é o amor que transborda
em cada tratamento em forma de beleza, de resgate
da autoestima, de cura, de cumplicidade. Todos que
vêm na clínica levam um pouco de nós e deixam para
nós uma parte deles. É um fluxo abundante que flui
todos os dias no ambiente. E os objetivos da clínica são
justamente esses: resgatar a autoestima, potencializar a
naturalidade, a personalidade e a essência e oferecer a
melhor experiência, não só estética, mas, principalmente,
da pele para dentro.
O mais interessante nessa minha jornada é perceber
que há uma revolução da beleza. Antes, as pessoas
queriam se transformar em outras e, hoje, querem ser
elas mesmas em sua melhor versão e eu sinto orgulho
em oferecer tratamentos para que elas se encontrem,
se amem e se valorizem, enaltecendo o que elas têm de
melhor.
E essa transformação interna e externa pode levar a um
estado de felicidade e confiança que é muito benéfico
para o mundo. Afinal, pessoas felizes e autoconfiantes
agregam valor ao meio em que vivem e reverberam boas
energias.
6 – Você oferece alguns serviços de forma gratuita,
tanto de reconstrução de lábios leporinos a aréolas de
mamas. De onde surgiu esta iniciativa?
Não tive nenhuma experiência com o câncer ou com
lábio leporino, mas tive muitos momentos em que tive
que superar os meus próprios limites, meus medos,
minhas angústias, minhas fraquezas, meus fantasmas e
sei que essa “luta” acontece diariamente com milhares
de pessoas pelo mundo. E ter uma mão amiga, ter um
apoio emocional, psicológico, um abraço, um olhar, um
aconchego, seja de que forma for, faz muita diferença na
vida de quem está precisando. Eu acredito que estamos
aqui para viver nossas experiências, aprendendo,
ajudando, doando, recebendo e evoluindo. Sempre digo
que nessa troca, quem sai ganhando mais sou eu, porque
me conecto com histórias e pessoas maravilhosas,
gerando uma onda de energia e gratidão que não tem
preço!

e é por isso que ofereço, gratuitamente, durante todo o
ano, o procedimento para que ganhem qualidade de vida
e resgatem a alegria de viver.
7 – A sua empresa também oferece alguns
procedimentos exclusivos, você poderia falar sobre
eles?
Sim. Oferecemos diversos procedimentos exclusivos no
Grupo Natalia Beauty como por exemplo:
Nanoblading FlowBrows: tratamento no qual é possível
fazer nanofios para preencher as falhas da sobrancelha
e deixá-los mais bagunçados e selvagens ou mais
comportados ou mais volumosos ou mais alinhados,
sempre mantendo a naturalidade, a essência e a
identidade de cada pessoa.
FlowLips: técnica de nanopigmentação labial que realça
a beleza, de forma suave, de cada cliente e proporciona
uma cor uniforme, natural e sem contorno, com exclusivo
acabamento de borda infinita.
PumpLips: é um tratamento de super-hidratação,
revitalizando lábios desidratados, devolvendo a sua
jovialidade, preenchendo ruguinhas que chegam com o
envelhecimento da mucosa ou por diversos fatores.
FlowDesign: leva em consideração a beleza individual
de cada um, sem o uso de instrumentos de medição,
respeitando o formato, proporção e simetria do rosto
para encontrar o desenho que é mais adequado para
cada pessoa.

Já ouvi relatos de muitas, mas muitas mulheres que
superaram o câncer, passaram pela mastectomia,
mas ainda sentem falta de colocar um “ponto final”
na história toda. É como se fosse a finalização de um
doloroso e penoso processo e, por isso, já presenciei
muitas mulheres emocionadas, mas um choro de
alegria, de vitória por ter superado uma fase tão difícil.
Elas recuperam a autoestima e a plenitude da vida. É
maravilhoso!
O mesmo acontece com o lábio leporino. Só no Brasil
mais de 4 mil crianças nascem por ano com fissura
labial de acordo com a Organização Mundial da Saúde
– OMS, e isso provoca muito preconceito, assim como
problemas relacionados à autoestima. Por isso, minha
meta diária é devolver a confiança de pessoas que
nasceram com a fenda labial e já fizeram todas as
cirurgias plásticas necessárias para a reconstrução. A
maioria se sente fisicamente e emocionalmente abalada
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FlowUp: alinhamento de sobrancelhas realizado nos fios
naturais que reproduz, de forma natural, a composição
dos fios da sobrancelha.
FlowLashes: técnica que trata os cílios, curva, alonga
e colore, usando apenas o fio natural. É a evolução
do permanente de cílios, porque além de curvá-los,
também é feito um tratamento de hidratação que nutre
profundamente os cílios, permitindo ainda que eles
sejam pintados no mesmo dia do procedimento, sem
risco de sofrer danos por excesso de produtos químicos.
GrowUp: é um procedimento exclusivo desenvolvido
por nós que utiliza um sérum de crescimento para
sobrancelhas, cabelos, barbas, com uma fórmula de
alta tecnologia, que corrige as falhas, estimulando
o crescimento dos fios na região, proporcionando
tratamento e nutrição.
8 – Atualmente qual o procedimento mais procurado?
Nanoblading Flow Brows e PumpLips
9 – O público masculino também cresceu em relação ao
passado. A que você atribui isso?
Um dos aspectos da vida moderna considerados
essenciais é a aparência, a autoestima e o bem-estar.
Nos últimos anos, muito se tem falado sobre como
mais homens estão buscando procedimentos estéticos.
Os motivos associados a essa tendência incluem: o
aumento da aceitação social de procedimentos por
homens e avanços em procedimentos não invasivos,
ou, minimamente, invasivos, que não geram tempo
de inatividade. O crescimento da procura também
inclui o aumento da conscientização, aceitabilidade e
acessibilidade aos procedimentos.
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Temos recebido muitos clientes na clínica, tanto homens
quanto mulheres, em busca do nosso procedimento
GrowUp, desenvolvido, exclusivamente, pelo Grupo
Natalia Beauty e que proporciona crescimento dos
fios dessas regiões, com a intenção de corrigir as
imperfeições.
Os resultados têm sido realmente surpreendentes para
estes e também para o FlowBrows,
FlowLips e PumpLips.
10 – Como é trabalhar com a autoestima das pessoas?
Faz parte da minha essência e do que eu acredito como
um mundo feliz. É tão gratificante poder trazer tantas
milhares de pessoas para essa vibração de amor,
felicidade, autoconfiança, bem-estar e autoaceitação.
Cada vez mais trabalho para ajudar as pessoas a
quebrarem padrões de beleza pré-estabelecidos pela
sociedade e a identificarem que são únicas, belas,
poderosas, com um poder vibracional individual e
importante para o todo. Procuro mostrar que elas devem
ser mais empáticas com elas próprias, respeitando o
processo de aceitação, excluindo da vida a comparação
com esses padrões de beleza, pois só assim conseguimos
reconhecer internamente a nossa verdadeira grandeza.
11 – Qual você acredita ser seu propósito de vida?
Sempre digo que precisamos fazer valer a nossa
existência nesta vida e minha meta diária é devolver a
autoestima das pessoas por meio de procedimentos,
cursos, ações sociais, como por exemplo, a reconstrução
de aréola para quem teve câncer de mama ou a
reconstrução do contorno dos lábios para as pessoas
que nasceram com lábio leporino, doação de próteses

de aréola, capacitação profissional para pessoas em
situação de vulnerabilidade social e muito mais vem
por aí.
Ajudar e curar o próximo, de alguma forma, é curar a nós
mesmos. É uma corrente do bem que preenche a alma,
proporciona plenitude e nos traz paz! Esta é minha forma
de retribuir tudo que recebi até hoje. É a minha forma de
gratidão ao Universo.
12 – Quais seus planos para o futuro?
O Grupo NB foi estrategicamente dividido em Natalia
Beauty Courses, Natalia Beauty Shop, Natalia Beauty
Clinic e Natalia Beauty Filiados, justamente para oferecer
os melhores serviços e produtos para os nossos clientes
e, desta forma, manter o crescimento sustentável.
Além disso, estamos renovando e inovando,
constantemente, sempre atentos ao mercado e as
novidades e tendências do segmento, observando o
consumidor. Também temos projetos de aquisição
de pequenas empresas de micropigmentação com o
objetivo de atender à crescente demanda do mercado
de beleza, carente de profissionais qualificados, além de
permitir a expansão mais rápida do número de unidades
NB pelo Brasil e pelo Mundo, já que temos padrão de
qualidade de primeira linha.
Além da identificação de potenciais empresas para
aquisição, também vamos ampliar o nosso portfólio
de tratamentos, trazendo novidades e evolução nos
procedimentos, oferecer inovação nos cursos ministrados
na NB Courses, que não se resumem apenas à parte
técnica da evolução da micropigmentação, desenvolvida
por mim, que é a nanopigmentação, mas também
estimula as alunas a liderarem suas próprias empresas,
ensinando sobre finanças, investimento, marketing e
gestão, tudo de uma forma descomplicada.
Também estamos lançando uma linha de móveis para
estética com cadeiras, macas, bancos, tudo que uma
clínica de estética precisa para atender o cliente com
qualidade. E, por fim, nesse momento, porque sempre
estou criando e desenvolvendo novas estratégias, vamos
lançar uma coleção de pijamas, minha marca registrada,
já que, desde o início, eu e minha equipe trabalhamos de
pijama todos os dias.

Por isso, meu principal conselho é: não dê ouvidos a
pessoas negativas. Lute pelos seus sonhos e NUNCA,
JAMAIS pense em desistir. Não dê poder a quem rouba o
seu tempo, a sua energia, os seus sonhos. Não há prazer
algum em deixar os outros criarem a sua realidade.
Não há satisfação maior do que ser criador da própria
existência e tomar nas mãos as rédeas da própria vida.

A expectativa é a de encerrar o ano com mais de 100
filiadas e franquear espaços NB espalhados pelas
principais capitais do Brasil e do mundo e, com isso,
dobrar o faturamento do grupo.

Pessoas que duvidam de você e de sua capacidade não
merecem o seu tempo e a sua atenção. Foque no seu
sonho, vibre a cada conquista, viva intensamente cada
passo e crescimento e, faça dele a sua realidade.

13 – Qual dica você daria para alguém que queira
empreender nesta área?

Não procure atalhos ou caminhos fáceis, já cavados ou
explorados. Faça seu próprio caminho e, com ele, suas
descobertas. Com certeza vai encontrar dificuldades,
obstáculos, pedras e momentos ruins. Mas é importante
tirar uma lição de cada dificuldade e usá-la para evoluir
e aprender. Está difícil? Respira e tenta enxergar a
oportunidade escancarada que está se mostrando para
você. Aprenda a olhar com olhos de otimismo, sem
vitimismo e assuma o controle absoluto da SUA vida.

O primeiro passo é se especializar para poder oferecer
um trabalho de qualidade. O mercado está saturado de
clientes em busca de bons profissionais.
O segundo passo é ser inusitado e corajoso, o que muitas
vezes causa estranheza e provoca, nos outros: dúvidas,
julgamentos, críticas e conselhos mascarados de boas
intenções.

Só assim você vai saber o quão longe pode chegar.
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COOL BEAUTY

VICHY LANÇA LIFTACTIV
H.A. FILLER, SÉRUM
ANTIRRUGAS QUE REPÕE
ATÉ 100% DA PERDA DIÁRIA
DE ÁCIDO HIALURÔNICO DA
PELE
Com concentração de 1,5% ácido hialurônico, combinado
à água vulcânica exclusiva de Vichy e peptídeos
anti-idade, o novo sérum para face e olhos de Vichy
reduz, em seis semanas, 47% das rugas e 60% das
linhas de expressão. Testado dermatologicamente e
oftalmologicamente, o sérum H.A. Filler preenche a pele
do rosto e dos olhos com uma fórmula dermatológica
com eficácia antirrugas. Com uma textura leve e aquosa,
o sérum possui rápida absorção deixando um toque
macio e sua embalagem contém um aplicador inovador,
que garante alta precisão e liberação na dose exata de
produto a ser aplicada, além de impedir que o produto
entre em contato com o ambiente externo.

COLEÇÃO DE MAQUIAGEM
DE CHIARA FERRAGNI COM
A LANCÔME FAZ ESTREIA
NO BRASIL
Com direito a participação da influencer italiana, uma
das mais importantes da moda e beleza do mundo, a
Lancôme fez um evento digital para celebrar a coleção e
ensinar a usar os produtos da linha em uma aula de make
up completa para seus convidados. A coleção é formada
por cinco produtos: uma paleta com oito sombras dos
efeitos mais variados, um primer para olhos, dois
iluminadores, um bronzer, um blush, três pincéis, três
batons: dois matte (um vermelho e um nude) e um
cremoso (vermelho mais aberto) e a máscara de cílios
Monsieur Big da marca. A embalagem dos produtos é
toda azul com o símbolo da marca da Chiara, os famosos
olhos gregos. Os batons contam com uma embalagem
diferenciada, já que para abri-los, você precisa apertar
a parte de cima da bala e ele se solta. https://www.
sephora.com.br/
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NIVEA LANÇA PRODUTOS
EDIÇÃO ESPECIAL EM PROL
DA LUTA LGBTQIA+
No dia Internacional da Luta Contra a LGBTQIA+fobia, a
marca especialista em cuidados com a pele, lançou sua
Campanha Orgulho. Para iniciar este amplo projeto, se
aliou com a ALL OUT, ONG global de defesa dos direitos
da população LGBTQIA+, para arrecadar fundos através
da doação de cem por cento do valor do lucro das vendas
de dois produtos em edição limitada ‘Orgulho’ e destinar
a ONGs e Coletivos que trabalham com o cuidado físico,
emocional, acolhimento psicológico e capacitação de
pessoas LGBTQIA+. As novidades permitirão sentir
o orgulho na pele, um convite aos consumidores se
conectem ao propósito e participarem ativamente da
ação que vai contribuir para a transformação social,
através da compra de dois produtos em edição limitada:
a icônica latinha azul e o exclusivo hidratante labial Soft
Rosé, onde 100% do lucro das vendas serão revertidas à
ONG. http://www.nivea.com.br/nivea-pride

A JK ESTÉTICA AVANÇADA conta com uma equipe
multidisciplinar de profissionais altamente qualificados
nos serviços de Estética Facial, Corporal, Estética Íntima
e Cirurgia Plástica.
Missão
A JK ESTÉTICA AVANÇADA contém profissionais
multidisciplinares altamente qualificados, em constante
atualização, tornando-se excelência em saúde e
beleza. Nosso objetivo é superar suas expectativas com
atendimentos personalizados dispondo dos melhores e
mais modernos tratamentos.
Valores
Ética e transparência, compromisso com o cliente,
qualidade nos procedimentos, respeito e valorização
do ser humano. Muito se falou sobre a Lipo LAD nos
últimos tempos e a intenção da JK com essa campanha
é mostrar o resultado impecável e duradouro do
procedimento, mesmo após vários meses. Convidamos
algumas das nossas clientes e fizemos fotos, vídeos,
mostramos diversos resultados perfeitos. E mais uma
vez, elas vestiram a camisa da nossa clínica carregando a
confiança que têm nos nossos profissionais e tecnologia
de ponta. É muito satisfatório ver que ultrapassamos as
expectativas delas e de todos os que passam pela JK.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - Vila
Nova Conceição, São Paulo
Telefone: (11) 2729-4503
@jkesteticaavancada
https://www.jkesteticaavancada.com.br/clinica.html
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FASHION WEEK FALLWINTER 21
O Fashion Week levantou muitos questionamentos sobre
o possível formato híbrido dos desfiles no futuro, grifes
apostando em upcycling e a mudança de nome do New
York Fashion Week (NYFW). O formato 100% digital
foi apresentado nas semanas de moda, com exceção
de alguns designers que fizeram shows presenciais
com distanciamento social e poucos convidados. Este
movimento global é a expectativa para os eventos de
moda, gerando uma nova possibilidade de levar as
passarelas para além do espaço físico, aproximando
cada vez mais o consumidor à marca.
A alteração do novo nome do evento em Nova York

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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foi apresentada no mês passado pelo presidente do
Conselho de Designers de Moda da América (CFDA),
Tom Ford. A semana de moda nova-iorquina ainda
existirá, mas ganha uma nova nomenclatura: American
Collections Calendar, abandonando a programação
oficial de desfiles a seguir um calendário mais completo
das coleções, apresentadas nos Estados Unidos ou no
exterior.
Com a mudança no calendário de moda desde as últimas
semanas de moda, o line-up do Fashion Week foi extenso
com diferentes tipos de exibição, que vão de lookbooks
a desfiles e filmes, em datas variadas desde fevereiro
durante as semanas de moda de Nova Iorque, Paris,
Milão e Londres ou após, até os dias atuais com algumas
marcas, em exceção, que preferiram adiar suas coleções
de outono-inverno 2021 (fall-winter 21),.

LFW - VIVIENNE WESTWOOD

MFW - VERSACE

MFW - VALENTINO

MFW - PRADA

MFW - GIORGIO ARMANI

MFW - BLUMARINE

MFW - MOSCHINO

PFW - CHANEL

CHANEL CRUISE

PFW - CELINE

PFW - BALMAIN

PFW - HERMÈS

NYFW - CAROLINA HERRERA

NYFW - CHLOÉ

XANGAI - DIOR

FENDI

EMILIO PUCCI

BURBERRY

GUCCIAGA - GUCCI X BALENCIAGA

LOUIS VUITTON

SAINT LAURENT
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VOCÊ SABE O QUE É
BIOHACKING?
Biohacking é uma tendência na área da saúde que tem
como principal objetivo “hackear” o corpo e encontrar
meios de otimizar todo seu funcionamento e te tornar
um “super-humano”.

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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Para nós entrarmos mais a fundo neste tema,
vamos entender o que é o biohacking. Trata-se de
uma técnica que usa tanto a tecnologia, quanto a

biologia para formar humanos capazes de elevar seu
desempenho corporal ao nível máximo. O biohacking
tem o objetivo de fazer uma espécie de mapeamento
de todo o organismo para descobrir pontos falhos e
melhorá-los, elevando a potência e a capacidade do
indivíduo.
Existem duas vertentes do biohacking: a abordagem
interativa, que funciona com intervenções tecnológicas
no corpo do ser humano, como o uso de implantes
para melhorar alguma capacidade, e, a abordagem
não-interativa que busca mapear todo o organismo,

a fim de descobrir possíveis “falhas” e melhorá-las,
elevado ao máximo a capacidade de uma pessoa, por
meio de um estudo extremamente individualizado,
sendo possível reconhecer pontos que precisam
de aperfeiçoamento. Estes biohackers, conhecidos
como grinders, usam a tecnologia e a ciência para
conquistarem uma espécie de “super poder”, que
antes eram vistos somente em filmes.
Os implantes e chips são implantados dentro do
cérebro, para controlar aparelhos eletrônicos com as
mãos ou amplificar a audição a níveis surpreendentes,
jamais vistos antes pela ciência. Existe também,
um caso muito famoso e polêmico, de injeções de
hormônios que desenvolvem uma espécie de visão
noturna. Depois de tomar a injeção, o ser humano
poderia enxergar no escuro como se fosse de dia e com
total nitidez. No entanto, você pode adotar a técnica
do biohacking sem qualquer tipo de intervenção com
algumas influências e hábitos externos que podem
elevar sua capacidade corporal em pouco tempo
(abordagem não-interativa).

Porém, modificar o próprio organismo por meio de
intervenções tecnológicas, nootrópicos ou, até de
técnicas de alimentação, é irreversível. “A diferença
é que no segundo caso é possível criar, inventar e
se automutilar, sem medir as consequências, com
os avanços da medicina e da tecnologia; é cada vez
mais comum, e até muitas vezes necessário, utilizar o
biohacking. Cada vez mais, descobrem-se substâncias,
métodos e ferramentas para incrementar o corpo”, diz
o professor Luli Radfahrer da USP.
O termo Biohacking surgiu em torno de 1998 e, a
maioria desses biohackers eram apenas entusiastas
que desenvolviam seus experimentos em suas próprias
casas. Apesar dos perigos, muitas habilidades já foram
desenvolvidas através do biohacking, como o Imã
de neodímio (capaz de fazê-lo ter um sexto sentido;
capaz de fazer com que o indivíduo sinta os campos
eletromagnéticos de toda a tecnologia à nossa volta),
visão noturna e audição amplificada.
Com o avanço da tecnologia, essa biologia hacker se
torna possível, atualmente, através de uma ciência
responsável e benéfica à saúde do ser humano.
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CHEZ LOUISE ET LOUIS
Criada por um casal de Santos, a Chez Louise Et Louis
localizada em Juquehy, sempre teve como ideia fazer
com que os hóspedes sintam-se como estivessem em
casa. E deu certo!
Com um conceito intimista, a pousada conta com
diversas opções de acomodações, variando entre
espaçosas e compactas, com vista para o mar, jardim
ou hidromassagem. Todos os ambientes muito
aconchegantes, sem perder o encanto da estadia.
Para sentir-se em casa, nada melhor que uma boa
gastronomia. Neste quesito a Chez é diferenciada.
Começando com um delicioso café da manhã, servido
quase que na areia da praia, gerando uma experiência
única. Atendendo ao público também mediante a
reserva, o restaurante conta com chefs altamente
qualificados que preparam almoço e jantar, deixando
na memória os sabores delicados, porém marcantes
dos pratos. Não deixe de experimentar o carro-chefe,
a espetacular Lagosta Grelhada no Molho de Ervas e
Batata Doce.
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Dentre as vastas opções de atividades que a região
proporciona, destacam-se as ilhas paradisíacas
que cercam a pousada, criando a oportunidade de
usufruírem de um momento de tranquilidade e
relaxamento. O zelo com os hóspedes estende-se
à utilização das melhores marcas do mercado de
enxoval e amenities, como por exemplo a renomada
L’occitane en Provence, completando um atendimento
cinco estrelas.
A pousada também realiza casamentos, eventos e
workshops, levando a experiência de se hospedar na
Chez Louise et Louis uma estadia ímpar.
http://www.louiselouis.com.br/Home.html
@chez_louiseetlouis
Contato: (12) 3863-1103 / (12) 99613.1210
São Sebastião - Juquehy
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MEIO AMBIENTE
Poucos lugares no mundo são tão importantes para
a sobrevivência da humanidade quanto a Amazônia.
Com quase 7 milhões de km² distribuídos em 9
países, a floresta tem papel fundamental na biosfera,
com mais de 40 mil espécies de plantas e habitat de
4.700 espécies de animais, além de ser a região que
concentra da água doce do mundo.
A maior parte desse patrimônio está em nosso país,
um fato que torna o Brasil um país com riqueza
ambiental, cultural e econômica abundante, sendo
lar de 180 etnias de Povos Indígenas e cerca de 14
milhões de famílias urbanas e rurais, correspondendo
a 59% do território brasileiro, englobando 8 estados,
sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão.
Nos últimos anos, o coração do planeta Terra já
desapareceu em grande parte, majoritariamente,
pela expansão inadequada (e até mesmo irregular)

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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do agronegócio, extração de madeira e infraestrutura.
De acordo com dados atualizados do Inpe - Instituto
de Pesquisas Espaciais – 2020, foi o segundo pior ano
de desmatamento na Amazônia Legal desde 2015,
somando um total de 8.426 km². Em dezembro, o
aumento foi de 14% em relação a 2019, com 9.178 km²
de alertas.
Já em 2018, o número foi de 4.951 km² áreas de
desmatamento, feitos pelo Deter - Sistema de
Detecção de Desmatamento em Tempo Real - que
produz sinais diários de alteração na cobertura
florestal para áreas maiores que 3 hectares (0,03 km²),
para áreas totalmente desmatadas ou em processo
de degradação florestal (exploração de madeira,
mineração e queimadas). O Deter não é o dado oficial
do desmatamento, mas alerta sobre onde o problema
está.
O número oficial de desmatamento em 2020 foi mais
de 11 mil km², sendo os meses agosto e setembro
com os segundos piores índices nos últimos cinco
anos, registrando 1.358,78 km² e 964,45 km²,
respectivamente. Segundo o Inpe, trata-se de um
aumento de 9,5%, em relação a agosto de 2018 e julho
de 2019, que registrou 10.129 km² de área desmatada,
confirmando que é a maior área desde 2018 (12.911
km²).

Contudo, manter em pé a floresta que resta, não basta,
é preciso recuperar o que foi perdido. Sendo assim,
a melhor solução é o reflorestamento. Em fevereiro
deste ano, Sebastião Salgado, fotógrafo e presidente
do Instituto Terra, convidou o artista Gilberto Gil para
criar uma canção sobre “reflorestamento” em prol da
natureza, iniciando uma campanha para plantação de
um milhão de mudas de árvores por ano.
O Instituto Terra, criado em 1998 por Lélia Wanick
Salgado e Sebastião Salgado, é referência em
reflorestamento no Brasil, realizando ações educativas
e intervenções de restauração e recuperação em
propriedades rurais no Vale do Rio Doce, entre elas, a
sua sede, RPPN Fazenda Bulcão.
Essa iniciativa já ocorre há mais de 20 anos, gerando
resultados positivos ao meio ambiente. A organização
já plantou mais de 3 milhões de árvores na região de
sua sede, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Agora,
a expectativa do Instituto é expandir o reflorestamento
a partir da campanha, com mudas de espécies naturais
da Mata Atlântica.
“É muito mais que uma campanha, é um chamado
urgente para a recuperação das nossas florestas e do
nosso planeta”, afirma Juliano Ribeiro Salgado, Vice
Presidente do Instituto Terra.
Para assistir ao clipe “Refloresta” de Gilberto Gil, com
canção produzida pela Piloto Filmes e dirigida por Ivi
Roberg, aponte seu smartphone no código QR Code
desta matéria.
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PAOLLA
OLIVEIRA
METAMORFOSE
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Caroline Paola Oliveira da Silva, mais conhecida
pelo seu nome artístico, Paolla Oliveira, é uma
paulistana muito talentosa, apaixonada pelo seu
trabalho e pela imensidão de verde da natureza do
Rio de Janeiro, onde mora atualmente.
Paolla começou a sua carreira aos 16 anos como
modelo e se tornou atriz após finalizar o curso de
artes cênicas, junto com o curso de fisioterapia.
Nossa estrela brasileira também tem descendência
italiana e espanhola.
Sua primeira aparição na TV como atriz foi na
telenovela Metamorfose, na TV Record em 2004 e
devido ao seu grande sucesso, logo após foi chamada,
no ano seguinte, para o elenco da telenovela
Belíssima, na TV Globo. Todo o seu sucesso teve uma
grande notoriedade como atriz brasileira dentro e
fora do país. Atualmente com 39 anos, sendo 22 deles
de carreira, Paolla coleciona 20 papéis em novelas,
13 em filmes e mais de 20 prêmios em toda a sua
jornada profissional.
Em 2009, participou e ganhou a sexta edição da Dança
dos Famosos no programa Domingão do Faustão.
Este ano, ela retorna aos palcos do programa em
mais uma edição que já está no ar na TV Globo e
estrela a nossa capa de Junho!
Confira a entrevista com a nossa Cool Girl.
Cool: Como é o processo de se desvincular a
imagem da personagem para a Paolla, e vice versa?
Existe algum tipo de ritual pré e pós gravações?
Não acredito que exista um ritual pré e pós as
gravações, pra que eu seja a personagem ou saia
dela, não funciona como um estalar de dedos, é
um processo contínuo você construir e desconstruir
um personagem porque é necessário saber sobre
o que você quer gerar com ele e conhecê-lo. O
autoconhecimento também é constante para
retornar ao que eu sou, evoluir e ser melhor nesse
retorno, o que eu posso ter aprendido com esse
personagem e cada vez mais o trabalho árduo,
pesquisa e sensibilidade para com o ser humano,
que é o meu ofício. Na finalização de um trabalho eu
sempre procuro sair, retornar à uma rotina, relaxar
com qualquer coisa que eu goste, na natureza, com
uma massagem ou com a minha família e as pessoas
que eu amo por perto.
Cool: Você é conhecida por representar muitas
mulheres fortes em seus personagens, ser uma
grande inspiração de resiliência para os seus fãs e
admiradores do seu trabalho, te causa algum tipo
de pressão?
Fico me perguntando, o que são mulheres fortes?
Todas as mulheres são fortes, nós nos tornamos
fortes diante dos nossos desafios e problemas.

O mais importante dessa pergunta pra mim é
colocar em “check” e me questionar, o que é
ser forte e resiliente? Resiliência é uma palavra
muito complexa pra mim, porque a mulher tem
que ser como um elástico, né? Ser resiliente é a
capacidade que nós temos de voltar ao ponto de
partida depois de sofrer uma pressão, o que de fato
é interessante, mas eu não acho que ser resiliente
demais seja algo positivo. É um adjetivo que eu
quero ter até certo ponto, eu acho que quando
voltamos ao ponto de partida, temos que voltar
diferentes. Em alguns momentos, voltar a esse
ponto de partida é legal, significa que você não
se abalou com o que aconteceu, mas às vezes é
necessário nos voltarmos modificados dos eventos
que a vida impõe a gente.

Publisher:
Marcelo Jardim
@marcelojardim_
Direção:
Rafael Menezes
@menezesrafael
Celebridade:
Paolla Oliveira
@paollaoliveirareal
Produtores Executivos:
Mauro Zanella
@maurozanella2
Melly Ramalho
@mramalho_oficial
Jornalista:
Caroline Menis
@carolmenis
Agência de Produção:
T.R.I.S Produtora
@trisprodutora
Beauty:
Dindi Hojah
@dindinhojah

Não me causa pressão ser inspiração para alguém,
o dia que a inspiração for uma pressão pra mim, eu
tenho que mudar de profissão...ainda mais sendo
uma inspiração de forma genuína, fazendo de
coração e não com um planejamento provisório.

Fotógrafo:
Fernando Tomaz
@fernando_tomaz

Cool: Como está sendo o seu isolamento social?
Começou a praticar algum novo hobbie?

Vídeo Maker:
Hellena Silva
@hellena.ph

Esse isolamento foi e está sendo uma loucura!
Está nos colocando frente-a-frente com a verdade
nua e crua do mundo, onde a solidão impera,
vivendo o tempo inteiro atrás de uma tela de
celular, virtualmente, por uma opção, olhando cada
vez menos nos olhos das pessoas e deixando de
dar um abraço em um amigo ou familiar, somos
acometidos por isso tudo que está acontecendo,
tendo que nos agarrar no virtual, tentando ser o
mais real possível, ajudando o próximo, fazendo
doações, mantendo conversas e a sanidade mental
através do on-line. Nesse momento de pandemia,
o meu maior hobbie foi viver, me redescobrir e
descobrir a verdadeira importância das coisas pra
mim, vivendo e passando por isso tudo sã, podendo
estar aqui, novamente fazendo uma capa de revista,
pela possibilidade de eu colocar todo esse universo
que habita dentro de mim para fora, podendo me
expressar, me movimentar e ser arte.

Stylist:
Marcell Maia
@marcellmaia

Produtora de moda:
Fernanda Wally
@fernandawally_
Locação:
Creative&Co. Studios
@creativecostudios
Catering:
@ligligbrasil
@temakeriasacho
@burg.burguers
Joias:
Brazil & Murgel
@brazilmurgel

Cool: Já passou por alguma situação muito
engraçada ou fora do comum nos bastidores de
alguma gravação? Conta pra gente!
Situações engraçadas acontecem sempre!
Fazemos cenas de amor e romance onde tem 50
pessoas em volta, e precisamos ser românticos, e
as pessoas me perguntam: “Nossa, mas na hora
que está rolando aquele abraço ou aquele beijo,
tem uma música romântica rolando”, só que não
está! Risos. Ou então você ficar com receio de
bater na cara de um colega em uma cena que te
exige isso...Você está entregue em uma cena mas
tem que quebrar um cenário inteiro e brigar com
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Macacão: A.rolê
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alguém e ainda ter um controle sobre isso, é a
maior loucura que pode existir. Eu saio da cena
rindo ou chorando, tudo misturado. Uma coisa
engraçada é que eu tenho muita crise de riso com
palavra errada, eu falo muitas palavras trocadas,
de trás pra frente, é sempre muita risada quando
isso acontece. Um set de gravação pode ser sim
muito engraçado, com muita loucura mas é uma
loucura boa. Risos.
Cool: Ficamos sabendo que você participará
novamente da Dança dos Famosos! Parabéns!
Como estão sendo os preparativos em meio à
pandemia? Pode nos dar um spoiler do que está
por vir?
A Dança dos Famosos realmente é um
acontecimento! Eu não imaginava que depois
de 13 anos desde a minha primeira vez ali, o
sentimento ainda fosse se manter. Eu parei para
me perguntar o porquê, mas o quadro é muito
afetivo para mim, por ser um quadro que está
há muito tempo no ar, apresentado pelo Faustão
que está há anos fazendo aquilo...eu acredito
que seja a dança que me traz esse sentimento,
ela faz isso com a gente, e eu acho um absurdo
ter tanta gente que renega a arte, que fecha os
olhos pra esse tipo de expressão que nos faz
tanta falta, que fazem as pessoas me pararem,
13 anos depois, dizendo que torcem por mim,
que estão ansiosas para me ver no palco, e eu
acredito que tenha a ver comigo, com a minha
carreira, com a simpatia que as pessoas tem por
mim mas também tem a ver com a expressão de
arte que tem na dança e não importa se estamos
dançando 1min40 ou não, então eu fico muito
feliz de estar novamente participando e o spoiler
é que existe uma euforia muito grande dentro de
mim por estar, durante esses tempos malucos,
me movimentando e tendo a ação artística e
vendo as pessoas na expectativa pra assistir, eu
já sou uma vencedora real não só de 2009 mas
por estar de novo tendo essa oportunidade.
Cool: Como é a sua relação com as redes sociais,
ainda mais neste momento em que estamos
24hrs por dia conectados?
A minha relação com as redes sociais melhorou
bastante. Meu pai costuma dizer que “tudo tem
a sua ciência” e eu acredito que as redes sociais
também tem, a maneira como você lida com tudo
ali, como você se mostra e consegue ser verdadeira
e coerente, acima de tudo. Apesar de nós estarmos
cada vez mais conectados e as redes acabarem
sendo uma extensão do nosso cotidiano e também
onde a vida também se mistura com o profissional,
acho que existem maneiras e maneiras de lidar
com isso e cada um tem a sua. Eu procuro ter uma
relação saudável com elas, eu entendi que eu gosto
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e posso me conectar com as pessoas através delas,
não só me mostrar mas edificar outras pessoas,
ter meus pontos de inspiração e aprendizado. Uma
relação equilibrada para que eu também receba
algo em troca.
Cool: Você tem alguma mania para entrar
no personagem, durante uma novela? Já foi
difícil conseguir “sair do personagem” após as
gravações?
Acho que não! Risos. Só muito trabalho! Tem uma
coisa que eu gosto de fazer que é começar os meus
personagens pelo corpo, então normalmente eu
busco alguma prática, esportiva ou qualquer outra
coisa que traga pro corpo a sensação que eu desejo
pro personagem. Não diria que é uma mania, mas
sim um processo de trabalho e conhecimento do
personagem.
Cool: Quando você pensa na Paolla como uma
mulher madura, que já viveu e conquistou
grandes momentos profissionais incríveis, passa
pela sua cabeça que quando era menor, um dia,
chegaria neste podium sendo uma das melhores
atrizes nacionais?
Eu acredito que o que mais me impulsionou
a chegar em algum lugar, nesse momento
bom da minha carreira, que eu consigo ver
uma curva ascendente e que eu fico muito
satisfeita é exatamente não ter pensado ou
colocado isso tudo como meta, e sim ter
trabalhado todos os dias. Tem uma frase que
eu gosto que diz: “Se a sorte me encontrar,
que ela me encontre trabalhando”. E eu
encontrei a sorte várias vezes, me considero
uma pessoa agraciada, mas todas as vezes
ela me encontrou atenta para aproveitar,
aprender mais e ser melhor. Acredito que
quando você coloca uma meta e esquece
de viver o processo,a gente pode se perder
essa meta ficar enfraquecida. Então sim, sou
uma mulher madura que já viveu bastante
mas também aprendeu bastante e que fica
satisfeita com o que encontra agora.
Cool: Qual a frase que mais te inspira e pode
ser considerada como seu “mantra”?
Eu não sei se gosto de seguir mantras, mas
tem essa frase pronta que eu adoro, de gente
antiga, porque eu acho que existe muita
sabedoria nela, que na verdade é mais um
pensamento: “Importa muito menos o ponto
de partida e muito mais a caminhada por onde
você está passando”. A Cora Coralina diz que
acordando e semeando você sempre terá algo
bom para colher, então eu acho que é isso!
Não sei se chega ser um mantra, mas é uma
filosofia e um modo de viver que eu sigo.

Salvatore Ferragamo
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Top: Vitor Zerbinato
Chapéu: Aries e Mares
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Look: FROU FROU vintage
Jóias: Brazil&Murgel
Chapéu: Aries e Mares
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Vestido: Moss
Chapéu: Aries e Mares
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BRAZIL & MURGEL:
POESIAS TANGÍVEIS
Fabio Brazil e Henrique Murgel criam, artesanalmente,
joias que refletem originalidade e individualidade há
uma década.
Captar e congelar o traçado de um movimento e, até
mesmo, aprisionar os reflexos da luz, transformandoos em algo que se pode tocar, são alguns dos desafios
propostos pelos designers à frente da marca de joias
que leva seus próprios sobrenomes.
O contato com o universo joalheiro começou com a
ourivesaria tradicional que continua sendo base de
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todo o processo de criação e produção da dupla. As
joias, todavia, são resultado do encontro das técnicas
mais tradicionais da joalheria com um novo olhar
para o design, que explora o concreto e o intangível
utilizando elementos como: formas, cores, texturas,
sons e aromas como ricas fontes de inspiração.
“Buscamos trabalhar sempre de forma não-literal,
utilizando apenas a essência do conceito subentendido
para cada peça, o que faz com que o design possa
contar uma história com mais poesia e significados
mais profundos”, acrescenta Fabio Brazil. A marca,
que acaba de completar 10 anos, acumula 13 prêmios
de design, sendo 4 nacionais e 9 na Itália, além de
mais de 30 exposições em importantes eventos de

design e arquitetura em diversos países, como: Brasil,
Itália, Espanha, Holanda, Hungria, China e Índia.
Mesmo com toda a história e reconhecimento na
joalheria, a dupla não se define apenas como joalheiros,
pois veem o metal somente como um dos possíveis
meios para exercer a criatividade, explorando a luz e
as superfícies para expressar sua visão de mundo.
“Essa vivência e experimentação constante nos
levaram a ultrapassar a barreira da joalheria,
abraçando outras áreas, como ocorre, por exemplo, em
nossa colaboração com a marca Dengo Chocolates”,
conta Henrique Murgel.
Os designers foram chamados para realizar o design de
diversos produtos da marca Dengo; uma oportunidade
para experimentarem o universo gastronômico do
chocolate. Um dos resultados desse projeto foi a barra
de chocolate Dengo 80g.
Dengo 80g se tornou a 1ª barra de chocolate no
mundo a receber 3 prêmios de design: Ouro no A’
Design Award, na Itália; Grand Prix e Ouro no Brasil
Design Award. A barra nos conta, por meio de seu
design, a história da origem do cacau da Dengo. A
inspiração vem da cabruca, na Mata Atlântica da
Bahia, uma forma de cultivo agroflorestal que favorece
a natureza e os pequenos produtores. Elementos da
natureza, além de obras de Tarsila do Amaral e Lasar
Segall, também foram ricas fontes de inspiração
para os designers, que buscavam refletir a beleza
do “caos” da Mata Atlântica, explorando a superfície
do chocolate do mesmo modo que trabalham o ouro
em suas joias, projetando uma superfície complexa,
a partir da combinação de linhas bidimensionais e
tridimensionais.

Com a marca de joias conquistando cada vez mais
clientes no Brasil e no mundo, e os designers em
constante busca por novos territórios criativos,
aguardamos, atentamente, os próximos passos dessa
trajetória.
Serviço:
Tel.: (11) 5524-0221
WhatsApp: (11) 11 96328-7329
Instagram: @brazilmurgel
E-mail: contato@brazil-murgel.com
Site: brazil-murgel.com
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FARM BOYS
FBXCREW

fotos

Bruno Barreto

Moda Mauricio Mariano

:

modelos

guilherme priebe
guilherme cazali
ronaldo vidal

:

agência
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fbx assessoria

Beleza Carol Almeida Prada

Guilherme Cazali
Camisa e Shorts: B.Luxo
Acessórios: algo mais jóias
Sapato: sapatria Cometa:
Meias: Havaianas
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Guilherme Priebe
look: Victor Belchior
Relógio: Euro
colar: Algo mais jóias
sapatos: sapataria Cometa
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Guilherme Canali
Blazer: B.Luxo
Sunga: Tropicaliente
Tênis: Vans
Meias: Lupo

85 | COOL MAGAZINE

Ronaldo Vidal
JAQUETA: b.lUXO
Camiseta: Siberian
Shorts: Doctos
tênis: Asics
Acessórios: Algo mais jóias
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Guilherme Priebe
Óculos havaianas
Camiseta: New Era
calça: Pierre cardin na B.Luxo
botas: Élie
Acessórios: Algo mais Jóias

Guilherme Priebe
Look Victor Belchior
Colar:
Bro.
ers borges
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Ronaldo Vidal
Look Total Levis Collab farm
Tênis: Asics
Acessórios: Bro.ers Borges

guilherme priebe
look: asics
meias: lupo
tênis: vert
acessórios: Bro.ers borges.
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HOTEL VILLA MAG JERI
Entre o mar e as dunas do Parque Nacional da Vila de
Jericoacoara nasce, em 2018, um dos mais intimistas,
regionais e afetuosos hotéis boutique de Jeri: o Villa
Mag. Localizado no coração da Vila, a pousada tem, em
sua decoração, materiais regionais minuciosamente
selecionados para uma aconchegante imersão na
genuína arte de receber em Jericoacoara - Ceará.
O Villa Mag entrega para o hóspede um oásis em
meio a badalação da Vila. O Villa Mag Jeri é um hotel
construído do zero, milimetricamente projetado com
muito amor para Jericoacoara. Nascido da paixão de
um casal de franceses que, enlaçados pelos encantos
e magia da Vila, conceituaram um boutique hotel
com uso de materiais naturais da arquitetura local,
proporcionando aos hóspedes uma imersão nas
características regionais sem abrir mão do conforto
de um hotel.
São apenas 9 acomodações e um time operacional
que entrega um serviço demasiadamente atencioso
e dedicado. Todas as suítes têm vista para a
piscina, que é revestida em Pedra Hijau, uma pedra
vulcânica originária da Indonésia e com propriedades
terapêuticas. Decorados e envoltos numa atmosfera
rústica chic, todos os quartos são banhados em luz
natural, contam com muito artesanato regional e cama
de madeira desenhada pela equipe de projetistas do
hotel.

Os mimos tradicionais estão presentes, como: lençóis
de 800 fios, travesseiros de pena de ganso, cafeteira
expresso, smart tv, cofre, frigobar, jardim interno nos
banheiros e as famosas redes cearenses, ideais para
longos descansos a dois. Destacamos a Suíte Família,
que acomoda com todo conforto até 5 pessoas. O
café da manhã é preparado com carinho por uma
equipe de cozinheiras locais, que misturam a tradição
regional de Jericoacoara com os pedidos especiais
dos hóspedes, entregando uma afetiva gastronomia.
No Villa Mag, os hóspedes e seus desejos são cuidados
de perto. Decorações românticas são entregues
pela equipe em momentos únicos e especiais. Os
recepcionistas ajudam os hóspedes nesta ação.

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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https://www.villamag.com.br/
Endereço: Beco da Malhada s/n - Jericoacoara | Ceará
(88) 98113-3410
info@villamag.com.br
Instagram: @villamagjeri

CASALÔ HOTEL EM
JERICOACOARA
Quer ficar mais tempo em Jericoacoara, mas não abre
mão do conforto, aconchego, um café da manhã delicioso
e uma piscina com iluminação noturna?
O CasaLô, inaugurado em 2019, proporciona esta
ambientação familiar, emoldurada por um jardim
encantador, com coqueiros locais que invadem
harmoniosamente as acomodações. A poucos metros
do Centro da Vila, o CasaLô tem casas completas de
até 3 suítes, todas com ar condicionado, cofre, cozinha
equipada e amplas salas de estar com Smart TV.
O café da manhã é servido na acomodação. Os hóspedes
escolhem diariamente o menu com dezenas de opções
regionais e mais os itens tradicionais da hotelaria.
Um ambiente perfeito para família, grupo de amigos,
reuniões especiais e festejos natalinos e de Ano Novo.
O CasaLô e o Villa Mag podem ser fechados para
grupos com experiências gastronômicas customizadas
e atividades pensadas para cada momento. Todos os
ambientes oferecem wi-fi gratuito para os hóspedes.
https://www.casalo.com.br/
Instagram: @casalojeri
Endereço: Rua das Dunas 2, 59 - Jericoacoara | Ceará
Telefone: (85) 98119-0210
E-mail: info@casalo.com.br
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APROVEITE MELHOR COM
VINHO O CLIMA DO OUTONO
INVERNO
Para aquecer nas estações mais frias, a dica é
selecionar vinhos brancos, espumantes, rosés ou
tintos mais encorpados e com maior teor alcoólico.
Uvas brancas como Chardonnay (com madeira),
Chenin Blanc e Sémillon combinam bem com o
clima. Dos tintos uvas como Cabernet Sauvignon,
Malbec, Merlot, Tannat e Tempranillo são bem vindos.
Observando que o mundo do vinho é muito amplo,
onde temos aproximadamente 5 mil variedades, essas
exemplificações citadas são as mais famosas.
Uma indicação versátil e interessante para o período
é o espumante com mais corpo. A proposta está na
seleção de rótulos que utilizam o método tradicional
Champenoise e que a segunda fermentação na garrafa
seja amadurecida por tempo mais longo como esse
Champagne surpreendente: Laurent Perrier Cuveé
Brut Rosé Constellation. Essa relíquia, da maior
produtora familiar de Champagne na França, oferece
uma elegância singular, perlage fina e persistente.
Foi elaborada com a uva Pinot Noir trazendo aromas
de frutas vermelhas e um leve toque floral. Na
gastronomia combina bem com carnes brancas
assadas ou grelhadas, fondue de queijo e de frutas. E o
rótulo é maravilhoso! Mais informações: www.inovini.
com.br .
Entre os tintos, temos como sugestão o premiado
Quinta do Boição Reserva 2017, produzido com uvas
criteriosamente selecionadas e faz parte de uma
agricultura sustentável. O vinho foi elaborado com 50%
da variedade Castelão e 50% Syrah, passa por 9 meses
em barricas de carvalho francês e apresenta boa
estrutura. Tem aromas de frutas vermelhas maduras,
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nuances de especiarias e tostados. Recebeu 90 pontos
da Wine Enthusiast, representa o maior destaque da
instituição. Este rótulo harmoniza bem com carnes
vermelhas, queijos duros como Emmental, Pecorino,
Grana Padano, Gruyère, etc. O produto faz parte
da distinta seleção do Grupo Enoport Wines. www.
enoport.pt
Outra dica é o vinho brasileiro Dunamis Tannat
Gran Reserva 2018, safra considerada a melhor da
história. Passa por 20 meses em barricas de carvalho
americano e francês. Apresenta notas de frutas
vermelhas maduras, cravo, pimenta branca, chocolate,
café e tabaco. Encorpado, aveludado e tem bom
potencial de guarda. Este delicioso Tannat combina
bem com churrasco, feijoada e pratos levemente
apimentados. Para provar este vinho acesse o site
www.brindisivinhos.com.br .
Já pensou em descobrir seu Enoperfil? O clube de
vinhos Eniwine lança kit para descobrir as preferências
de cada cliente e assim comprar o que realmente gosta.
Um dos sommeliers da Eniwine mapeou cada rótulo
levando em consideração características como: quais
os aromas mais presentes, teve ou não passagem em
barricas, qual a uva, qual o país e a região. O kit vem
com 15 amostras dos mais variados vinhos tintos para
auxiliar no processo de definição do Enoperfil. Após
cerca de 10 inclusões no sistema já são suficientes
para que o site, por meio da Inteligência Artificial,
indique vinhos que se encaixam nas preferências do
consumidor. Para essa deliciosa experiência acesse o
link: https://materials.eniwine.com/kit-enoperfil-prevenda.
Vinho é Saúde!
#bebacommoderação
Viviane Chow

SONOMA MARKET
Com lançamento de modelo Marketplace, importadora e
e-commerce revela sua estratégia de longo prazo e vira
Sonoma Market – um marketplace de vinhos, alimentos
e bebidas premium que promete revolucionar a compra
online.
“Quando fundamos a nova empresa Sonoma em 2018,
nosso foco era criar a melhor curadoria de vinhos online
do Brasil. Porém, sempre entendemos bem que o
vinho era a etapa inicial da jornada, a porta de entrada
para o universo de comidas e bebidas. Sonoma Market
representa nosso próximo passo neste caminho”, assim
define o CEO da Sonoma Market, o americano Alykhan
Karim sobre a positiva mudança da empresa que se
consolida, como uma espécie de Uber em se tratando
de vinhos, alimentos e bebidas. Dessa forma, a palavra
Market é uma referência a tudo que pode-se esperar
dentro das gôndolas virtuais da empresa: queijos dos
melhores produtores brasileiros, destilados artesanais,
cafés de pequena produção, massas, risotos, molhos,
embutidos finos e uma série de produtos entregues
diretamente na casa do consumidor.
Com o modelo de negócio marketplace (assim, como
Mercado Livre e Airbnb), a Sonoma passa a ser curadora
de curadores e não mais importadora e e-commerce estratégia desde 2018, conforme explica Alykhan Karim.
Chegando a um nível de demanda de consumidores
interessante o suficiente para fazer a virada, o time
da Sonoma Market começou a integrar Sellers no ano
passado, só revelando agora para o mercado, após
virar o modelo principal ao longo desses últimos 12
meses. Ou seja, ao invés de comprar e vender tudo
que oferece, a Sonoma Market seleciona as empresas
com filosofias parecidas. Em resumo, que prezam pela
qualidade e compromisso com o cliente para integrar
à plataforma Sonoma Market. E assim, se tornando o
primeiro Marketplace no Brasil especializado em vinhos,
bebidas e comidas de alta qualidade. Aliás, atualmente
a curadoria de vinhos da empresa está mais atrativa do
que nunca.
A Sonoma Market atualmente já conta com 40
empresas parceiras (Sellers) e está em processo de
implementação de mais 80. Mescla de importadoras de
pequeno a grande porte, vinícolas nacionais, inclusive
alguns tesouros, como as do sul do país: Faccin e
a Era dos Ventos, distribuidores locais, empórios
especializados e produtores de comidas artesanais.
A empresa pretende fechar o ano de 2021 com 120
sellers rodando e uma prateleira de 4.000 produtos
artesanais e premium. “Nosso cliente continuará tendo
a melhor experiência de compra em nosso canal, uma
compra rápida e intuitiva, com produtos entregues em
embalagens resistentes e charmosas, além de uma
entrega eficiente - em até 60 minutos para certas regiões
e, sobretudo, uma excelente curadoria de produtos”,
ressalta o CEO.
A Sonoma Market também garante novidades frequentes
no mix de produtos do portfólio do marketplace. Uma
seleção cada vez maior e melhor de produtos aliados
a preços ainda mais competitivos para vinhos e demais

itens. Outro foco da empresa está na personalização:
uma experiência de compra personalizada através do
site da empresa e do App que será lançado em breve.
E a expansão da entrega imediata (Entrega 60 e Entrega
90). “Ficamos extremamente felizes então, para convidálo(a) a explorar a nova prateleira do Sonoma Market”,
enfatiza Alykhan.
www.sonoma.com.br. Siga-nos em @sonomabrasil
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MOEMA GANHA SUA
PRIMEIRA TRATTORIA
MODERNA
Após ampla reforma, física e conceitual, Pizzaria
Nacional dá lugar à Trattoria Nacional.
Na esquina das ruas Canário e Sabiá, em Moema, nasce,
no final de 2019, a Trattoria Nacional. Comandada pelo
jovem restaurateur Marcos Piazza, a primeira Trattoria
moderna do bairro surge como uma versão atualizada
da Pizzaria Nacional, velha conhecida na região, que
estava nas mãos do empresário nos últimos dois
anos. Com ambiente casual, o lugar é um agradável
convite a almoços e jantares em que as estrelas - as
incríveis massas feitas na casa e bem executadas
pizzas remanescentes da antiga casa. A ala de bebidas
apresenta dez drinques exclusivos de inspiração
italiana assinados pela bartender Talita Simões e
uma completa carta de vinhos, ambas pensadas para
combinar perfeitamente com o cardápio.
Assim que chega ao restaurante, o cliente é recebido
em um amplo salão com pé direito alto e decoração
minimalista. Nada além de sofás confortáveis,
mesinhas de madeira e de mármore, algumas latas de
molho de tomate em um canto na parede e um enorme
quadro com o mapa do país da bota desenhado. É
nesse cenário, sem nenhuma frescura, que Trattoria
Nacional apresenta suas receitas.
@trattorianacional
Rua Canário, 480 - Moema
www.trattorianacional.com.br
Reservas: (11) 5052-0520 / WhatsApp: (11) 95495-8563
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MARCOS PIAZZA, 29
Nascido em São Paulo, está à frente dos negócios
da Trattoria Nacional. Segundo Marcos, a ideia foi
trazer para Moema, um amplo restaurante com ar
moderno e jovem, representando a gastronomia
italiana, com pratos e pizzas de longa fermentação.
Além da Trattoria, também comanda o restaurante
Grazie Napoli, uma pizzaria especializada em pizza
napolitana, localizada em Santo André. Marcos
despertou seu interesse pela gastronomia quando
ainda trabalhava na área de marketing e eventos da
Cacau Show. Foi responsável pela presença da marca
em alguns eventos gastronômicos como: Festa Junina
da Veja, Comer e Beber e São Paulo Fashion Week,
que foi onde despertou uma vontade de investir no
ramo de gastronomia.
“Antes de iniciar o restaurante, eu viajei para muitos
lugares, para estudar a cultura e gastronomia de cada
um. Voltei ao Brasil e adquiri a Pizzaria Nacional,
em 2017, e, após 2 anos de experiência nesse novo
mercado, resolvi investir e evoluir para uma marca mais
moderna, que é a atual Trattoria Nacional. Definimos
nova marca, arquitetura, enxoval, construção de novo
cardápio, contratação e treinamento de equipe nova,
definição de layout, etc.”, conta Marcos. E hoje, o
grupo da Trattoria Nacional (apesar da pandemia)
está crescendo. Da Trattoria Nacional, estou criando
mais 2 negócios, a N/Kitchen (nkitchen300), espaço
gastronômico para pequenos eventos e gravações;
E o Izzimo (izzimo.food), o novo queridinho é um
restaurante fast casual de comidinhas italianas
(parmegianas e burgers – por enquanto somente
delivery).
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PRAÇA
ROOSEVELT
Skateboarders Lifestyle
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Foto Bruno Barreto
Moda Mauricio Mariano
Beleza Carol Almeida Prada

Lucas
Jaqueta Levi’s
Shorts Morena Rosa
Tênis Onitsuka Tiger
Meias Puma
Óculos Bulget
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Gustavo
Calça Levis
Bolsa Vanila Cream
Colares Santa Prata
Yuri
Bermuda Levi’s
Camiseta New Era
Chapéu Fila
Colares Santa Prata
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Camisa Havaianas
Shorts Asics
Tênis Zattini
Óculos New Era Collab
Evoke
Colar Santa Prata
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Thiago
Jaqueta Asics
Calça Colcci
Colar Santa Prata
Yuri
Jaqueta Oriba
Camiseta YouCom
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Gustavo
Camisa Docthos
Shorts B.Luxo
Boné Juliana Jabour

101 | COOL MAGAZINE

Yuri
Camiseta Levis
Short Fila
Colar Santa Prata
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ADEGA BELLA PAULA
Com oito anos de presença dentro do mercado de
luxo, a empresária paulista Priscilla Paula, de 34 anos,
desponta inaugurando mais uma empresa dentro da sua
ampla atuação como empreendedora.
A Adega Bella Paula é uma loja totalmente online
que nasceu dentro de um ritual de celebração de
fechamento de grandes contratos. A apreciação de
Priscilla por espumantes, vinhos e champanhes ganhou
protagonismo como um de seus principais negócios
durante a pandemia.
Vislumbrando esta demanda e a queda no segmento
de eventos, de forma visionária, a empresária investiu
no mercado digital e de bebidas de rótulos das mais
importantes vinícolas para atender um nicho seleto.
Com 90 rótulos de diversos países, incluindo opções do
mundo velho e mundo novo.
Completando a jornada empreendedora da empresária,
foram adicionados bens complementares ao seu corebusiness, como taças de cristal, abridores automáticos,
estojos, entre outros.
“A curto prazo, estou planejando a abertura de uma loja
física, pensando na experiência do cliente e um clube de
relacionamento e fidelidade”, acrescenta Priscilla.
Serviço: @adegabellapaula
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DANDARA COSTA
Dandara Costa é empresária e agente artística que
comanda a Dream Culture, agência de marketing
especializada em assessoria de imagem e
relacionamento idealizada em 2010.
A empresa ganhou reforços que ainda serão revelados
por aqui e está envolvida na indústria de mídia com
um grupo de pessoas talentosas e experientes,
auxiliando os seus clientes a crescerem através
do posicionamento da marca e da credibilidade da
imprensa estratégia de vendas.
Confira a entrevista da Dandara para a COOL Magazine.
Cool: Qual a história da Dream Culture?
A Dream foi idealizada em 2010 para elaborar
parcerias entre marcas e celebridades, facilitando a
comunicação, potencializando a entrega.
TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Maria Fernanda
Frassetto e
Marcos Duarte
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Cool: O que fez você decidir trabalhar com assessoria
e marketing?
Foi natural. Eu ajudava amigos a formatar e editar

imagens, criar estratégias, e então vi isso como uma
carreira e se tornou uma paixão na qual sigo até hoje.
Cool: Quais são os trabalhos mais importantes que a
Dream Culture já realizou?
O Carnaval era nosso foco inicial, fizemos Salvador
e Sapucaí representando um grande veículo de
comunicação além das grandes marcas e artistas.
Mas, já fizemos eventos como Rock’n’Rio e grandes
projetos para cervejarias e veículos de comunicação.
Trabalhamos com os melhores profissionais do
mercado.
Cool: Quais são os projetos para o futuro?
Uma agência “modelo” inspirada em grandes nomes da
publicidade e relações públicas, e internacionalização
de projetos.
Cool: A pandemia afetou de forma positiva ou
negativa o mundo dos negócios na Dream Culture?
Mudou os planos da agência mas tivemos uma
comunicação positiva com as marcas. A criação de
conteúdo e marketing digital foi ainda maior e mais
forte devido ao momento em lockdown.

POUSADA DE CHARME &
SPA SONHO REAL
Muito bem localizada, entre Angra dos Reis e Paraty,
desfrute o melhor de 2 cidades glamourosas e
históricas, um arquipélago de belezas naturais com 365
ilhas e mais de 2.000 praias. Sonho Real fica próximo a
5 praias lindas e super exclusivas, com águas quentes
e cristalinas. De acordo com o tempo de sua estadia,
a pousada elabora um roteiro especial, incluindo um
passeio de lancha pelas ilhas paradisíacas e o que há
de melhor na região. Na montanha, mas de frente para

o mar, dispõe de apenas exclusivos 7 Flat’s de charme:
mobiliados e decorados, montados para casal ou
famílias de até 5 pessoas; todos com ar condicionado,
fogão, geladeira, mesa de jantar, utensílios e uma
linda varanda com rede flutuante e vista para o mar.
A área externa Sonho Real conta com piscina e um
deck panorâmico, Pérgolas relax, mirante para as
ilhas, Jacuzzi Copacabana, com vista panorâmica para
a Baía da Ilha Grande e mata atlântica, lounge com
wi-fi para home-office, play kids com circuito aventura
para as crianças, estacionamento privativo para os
Hóspedes, além do Bistrô onde servem um delicioso
café da manhã e jantar com aquele clima romântico
à luz de velas.
Serviço:
Whatsapp (24) 992271-1347
@pousadasonhorealoficial

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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ELETRO MUSIC
Conheça a BPM Music School que traz o know-how do
DJ e produtor Eloy
A BPM Music School é uma escola focada na criação
de carreira artística destinada às pessoas que têm
interesse em entrar no mundo da música eletrônica,
fornecendo ao exclusivo time de DJs, cursos básicos
e avançados, além da mentoria musical e artística
para os alunos que desejam seguir carreira no
ramo. O lançamento da escola contará com uma
LIVE no estúdio novo da Flashbang que atua como
parceira da escola. A data será divulgada em breve e a
apresentação contará com os sócios fundadores, além
de DJs amigos e convidados.
O curso de mixagem básico é destinado às pessoas que
têm interesse em se tornar DJ, seja profissionalmente
ou por hobby, aprendendo desde a parte teórica até
as técnicas aprimoradas, que ajudarão você a entrar
no mercado da música, além da oportunidade de
experiência com os melhores equipamentos do
mercado. Já o curso de mixagem avançado é destinado
à DJs que já possuem os conhecimentos básicos
e gostariam de aperfeiçoar suas habilidades e/ ou
aprender novos truques, desenvolvendo suas técnicas
e aprendendo a usar diversos recursos simultâneos
para criar uma experiência mais dinâmica em seus
sets.

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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Além dos cursos de mixagem, a BPM Music School
oferece locação do estúdio, pacotes de live e toda parte
de gestão musical e artística necessária. Futuramente,
também será implementado o curso de produção.
A BPM Music School fechou uma parceria com a
produtora de vídeo e foto Flashbang, conceituada
no mercado nacional de música eletrônica, onde os
alunos poderão ter assessoria na criação de seus
mediakits.

A curadoria da escola fica por conta do experiente DJ
e produtor Eloy, do empresário de tecnologia Luan
Almeida, e da marketeira Gabriela Lopes. Em 2015,
Eloy iniciou sua carreira no mundo do entretenimento,
onde teve o prazer de abrir pistas para DJs como
Chemical Surf, DubDogz, KSHV, Eme, Radiomatik,
Felguk, Bruno Be e Make U Sweat. O artista agora
tem como objetivo mostrar sua bagagem musical. Sua
marca registrada são sets performáticos e com muita
energia, e estilos que vão do House ao Tech House.
Seu último EP, lançado recentemente, conta com
4 faixas inéditas, dentro desses estilos, e possuem
muita criatividade e identidade musical.
Já o empresário no ramo de tecnologia, Luan Almeida,
atua nesse mercado há 4 anos e começou a se
aventurar na CDJ, por hobbie. Futuramente, pretende
investir mais no seu projeto musical, o AXBASS, que
já contém 2 faixas prontas ainda não lançadas, mas
que já foram testadas na pista antes da pandemia.
Voltado pro House e Tech House, o artista pretende
surpreender com sua sonoridade e influências. Por
fim, a empresária no ramo de Marketing, Gabriela
Lopes, é proprietária de uma agência de marketing
e gestão de redes sociais. Atuante no mercado de
eventos há mais de 6 anos, ela agora está focada
em entrar no mercado de música eletrônica, não só
abrindo a escola, como também lançando seu próprio
projeto de DJ AYLA. O nome significa “luz do luar” e
será focado em uma sonoridade mais underground,
trazendo uma presença artística inovadora à cena.
Confira o site oficial da BPM Music School para mais
informações.
SERVIÇO
Instagram: @bpmmusicsp
Site : www.bpmmusicsp.com

VILA IPUAN
A pousada Vila Ipuan, localizada no litoral norte em
São Sebastião, foi projetada com um design acolhedor
e sofisticado, um refúgio em Paúba, foi pensado em
oferecer algo diferente e relacionado ao bem estar,
mostrando aos hóspedes uma maneira ecológica
e sustentável onde repensam o modo de vida. Sua
otimização em serviços é o diferencial, levando
tranquilidade e conforto, rodeado de plantas nativas
em um lindo jardim, prezando a importância dos
momentos valiosos.
Contato: (12) 99154-0161
Endereço: Rua Maria Moreira do Espírito Santo, 412 Praia do Paúba, São Sebastião.
Instagram: @vilaipuan
Site: https://www.pousadavilaipuan.com.br/
E-mail: contato@pousadavilaipuan.com.br
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Alinne Moraes, Maria Fernanda Cândido, Sophia
Abraão, Débora Nascimento, Isabela Santoni, Yasmin
Brunet, Deborah Secco, Pabllo Vittar, Maria Rita, Lucy
Ramos, Flávia Alessandra, Sheron Menezes, Camila
Queiroz, Cris Vianna, Iza, Erika Januza, Lais Ribeiro,
Luiza Brunet, Mariana Ximenes, Sophie Charlotte,
Nathalia Dill, Nanda Costa, Karol Conka e Isabelle
Drummond.
Logo caiu nas graças da publicidade, assinando
campanhas das gigantes da beleza Tresemmé,
Pantene e Avon, além das prestigiadas Havaianas,
Morana, Dumond, Brahma, Itaú, Chevrolet e Shopping
Iguatemi. Assinou ainda a beleza de capas e editoriais
das mais prestigiadas publicações do país, como Elle,
Marie Claire, Claudia, Estilo, Boa Forma, Women’s
Health, Nova Cosmopolitan, VIP e na COOL Magazine,
ao lado de grandes nomes da fotografia como Patrick
Demarchelier, Bob Wolfenson, JR Duran, Jacques
Dequeker, Eduardo Rezende, Gustavo Zylbersztajn
e Pedro Dimitrov, além de já ter sido um dos
especialistas do reality Born to Fashion, junto com a
Top Model Laís Ribeiro, exibido pelo canal E!.
O brasileiro virou destaque internacional, trabalhou
em Nova Iorque, Paris, África do Sul, Caribe, Cuba,
Colômbia e Mykonos, vendo seu nome estampado
como destaque da poderosa publicação norteamericana W Magazine. Consagrado entre os mais
prestigiados profissionais de beleza do Brasil, André
Veloso é acompanhado por mais de 100 mil pessoas
em seu perfil do Instagram.
Serviço: @andrevelosoreal

ANDRÉ VELOSO
Consagrado entre os beauty-artists mais requisitados
por celebridades e clientes de moda e beleza, André
Veloso ostenta uma clientela de peso entre dezenas de
prestigiados nomes do showbiz que já passaram por
seus disputados pincéis.
Nascido em Limoeiro, município com pouco mais de
50 mil habitantes, Veloso deixou a cidade do interior do
Pernambuco, aos 17 anos, e seguiu rumo às grandes
capitais.
“Eu queria crescer profissionalmente e o mercado da
beleza já me encantava. Fui militar na Marinha das
Forças Armadas, mas pedi para sair e seguir caminho
atrás da minha carreira artística que sempre fez parte
de mim”, diz André.

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Andrea Dematte
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Autodidata, passou por Recife e depois por São Paulo,
onde trabalhou com os prestigiados Duda Molinos e
Mauro Freire. No Rio de Janeiro, fixou residência e
virou o queridinho das celebridades. A extensa lista
de personalidades que recorrem ao talento de André
Veloso conta com nomes como: Camila Pitanga, Grazi
Massafera, Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, Patrícia
Poeta, Bruna Marquezine, Taís Araújo, Patrícia Pillar,

PET FRIENDLY
Os animais de estimação passaram dos melhores
amigos do homem a companheiros em tempo integral,
que nos permitem viver momentos especiais juntos,
incluindo passeios ao parque, restaurantes, viagens e
outros.
Com uma grande responsabilidade que é ter um
animal em casa, surgem os questionamentos: “Vou
precisar viajar, e agora?”; “Será que o hotel aceitará
meu pet?” ou “Preciso sair para almoçar, mas não
quero ter que deixá-lo sozinho, e agora?”. Em busca
de lugares que aceitem animais domésticos, o termo
“pet-friendly” surge, usado em estabelecimentos que
permitem a entrada dos pets e, cada vez mais, ganham
peculiaridades nas cidades, incluindo a Grande São
Paulo.
Muitos lugares já aceitavam a permanência de
animais no local, na maioria das vezes, cães de porte
pequeno, mas, era notório como quase nunca eram
bem-vindos. Para um ótimo serviço pet-friendly,
além de o estabelecimento ter o selo na entrada
do local, é necessário notar 5 características: uma
boa estrutura para receber seu animal, equipe de
atendimento treinada e com conhecimentos básicos
sobre raças, além de saber lidar e receber cachorros,

bebedouros com água fresca em diferentes locais no
estabelecimento, saquinhos disponíveis “cata-caca”
e lixeiras exclusivas, locais reservados para os pets
ficarem à vontade com seus donos e áreas exclusivas
para cachorros.
No Avenyfamiljen, localizado em Gotemburgo, na
Suécia, cães já eram convidados especiais há muitos
anos. Desde 2016, o local passou a disponibilizar
também um menu preparado especificamente para
eles. Os alimentos – bacalhau ou bife orgânico (de
animais alimentados em pastos, não com cereais)
– acompanham até uma espécie de cerveja canina
não alcoólica, feita a partir de caldo de carne. Tudo
é adquirido de uma rede especializada em alimentos
para cães.
Em Berlim, o primeiro restaurante especializado em
comida para cães e gatos, desenvolve, diariamente,
menus especiais para a boa nutrição de nossos cães
e gatos. “Treats in Pets Deli” se encontra no exclusivo
distrito de Gruenewald, com preços econômicos.
No Brasil, o serviço de menu pet-friendly já existe
em alguns restaurantes na grande metrópole, mas
a tendência é aumentar para outras regiões. Você
consegue saber a lista dos restaurantes pet-friendly
com menu especial, no site Guia Pet-Friendly.
Serviço: https://guiapetfriendly.com.br/

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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dentro de um CTG (centro tradicionalista Gaúcho).
Cool: Você é muito linda! Conta pra gente qual é a sua
rotina de beleza e cuidados com a pele.
Poxa, muito obrigada! Acredito que a principal chave
para essa beleza, seja a energia que carrego dentro de
mim. Aliada a isso, tenho apostado em uma alimentação
mais saudável nos últimos anos, entendendo que esse
é um processo que vem de dentro, que é biológico, logo
uma alimentação nutritiva contribui e muito nos fatores
externos. Eu não vivo sem hidratantes e protetor solar,
além do creme para a região dos olhos. Acredito que a
tecnologia na área da beleza hoje, seja a grande aliada
para um envelhecimento leve e sadio.
Cool: Além das suas paixões que envolvem arte e
comunicação, quais têm sido seus hobbies nestes
últimos tempos?
Meus hobbies atuais tem sido com certeza cuidar
das minhas plantas (eu tenho muitas), e também a
astronomia. A pandemia desenvolveu um outro olhar para
a vida em todos nós, coisas simples se tornaram valiosas,
e cozinhar também foi um deles. Definitivamente não
existe idade para aprender algo novo, ou reaprender né?!

STÉPHANIE SOUZA
A jovem gaúcha de 25 anos, multifacetada, é artista,
modelo e comunicadora, graduada em dança, natural
de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, atua no cenário
artístico há mais de dez anos.
Apesar da formação em dança, Stéphanie também se
expressa através do canto, da interpretação e da pintura.
No ano de 2017, foi eleita Rainha da Imigração Alemã no
concurso SL Fest 2017 e em 2020 ganhou o concurso de
Miss SL Latina 2020 e desde então seus trabalhos como
comunicadora e modelo se iniciaram. Graças aos títulos,
a talentosa jovem passou a integrar a grade de diversos
programas de Rádio e TV do seu estado, possuindo
seu próprio programa em uma das rádios da região,
intitulado “Visão Feminina”.
Atualmente, Stéphanie atua como modelo independente
e já realizou campanhas de jóias, lingerie e moda praia.
Com o final de seu programa de rádio, a comunicadora
investiu em sua conta no Instagram como sua principal
ferramenta de trabalho e comunicação. Em sua conta,
ela divide com seus 7.224 seguidores, seu lifestyle,
criações e divulgações de marcas e parceiros.
Confira a entrevista da Stéphanie para a COOL Magazine:
Cool: De onde surgiu a sua paixão pela arte e dança?

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Rafael Bëde
STYLIST:
Juliana Nicoladelli
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Não tenho dúvidas que eu nasci acompanhada pela arte,
foi minha primeira paixão na vida. Eu amava desenhar e
pintar, fazia com sensibilidade suficiente para vencer em
primeiro lugar uma competição de desenhos na minha
cidade. Aos 7 anos pisei no palco pela primeira vez para
uma peça de teatro e com isso, veio a dança. Aqui no Sul
as danças folclóricas e tradicionalistas são muito fortes,
e um dos meus primeiros contatos com a dança foi

Cool: Quais são seus planos para o futuro, nessa nova
era da comunicação que estamos vivenciando?
Meu plano mais urgente para o futuro é evoluir como
pessoa, como artista e como profissional. Pretendo atuar
como modelo e comunicadora digital mundo afora. Eu
confesso que não gosto do termo “digital influencer”,
pois acredito que quem decide se é influenciado ou não,
seja o público. Minha missão é comunicar. Comunicar
minhas ideias, minha arte, me aproximar das pessoas,
ensinar, aprender. E quem sabe futuramente voltar às
rádios ou a TV, em São Paulo.
Serviço: @meestephanie

REFEIÇÃO SAUDÁVEL
TEMPOS DE PANDEMIA

EM

Desde 2018 o restaurante MANDUK abriu suas portas
e, diante dos desafios atuais, os sócios viram que
precisavam se adaptar ao novo normal. Com isso
surgiu o MANDUK TO GO, durante a pandemia, pela
necessidade de se reinventar. O MANDUK TO GO oferece
refeições ultracongeladas, com cardápio diferenciado,
e neste momento se tornou o foco dos sócios. Com a
intensificação do home office, cada dia mais as pessoas
precisam de opções saudáveis e nutritivas para enfrentar
a rotina do dia a dia de forma prática.
Em março deste ano começaram com 18 pratos divididos
em 3 linhas, mas já trabalham, junto a uma consultoria
especializada, no desenvolvimento de outras opções.
“Temos suporte de uma consultoria que nos ajuda com
a criação dos pratos e uma nutricionista contratada;
tudo isso colabora para o processo de segurança dos
alimentos em nossa linha de produção” acrescenta
Telma Silveira, sócia empreendedora do Manduk to Go.
O MANDUK TO GO foi idealizado para atender todos os
momentos da vida de uma pessoa. Com isso, foram
criadas três linhas, a “Tô Fitness”, com pratos com
menor valor calórico, a linha “Tô De Boa”, que atende
paladares mais calóricos e a linha “Tô Brazuca”, onde os
pratos têm algum ingrediente genuinamente brasileiro,
lembrando a nossa diversidade regional.

“As nossas três linhas, mesmo com algumas diferenças
peculiares, são saudáveis. Não trabalhamos com
alimentos ultra processados, e focamos em qualidade.
O ultracongelamento nos traz a possibilidade de levar
para os clientes uma refeição que fica pronta em pouco
tempo mantendo as características sensoriais e o sabor.”
reforça Gustavo Amaral, sócio com experiência no ramo
de alimentação há quase duas décadas.
O sistema de ultracongelamento utilizado é essencial
neste processo. Os freezers convencionais trabalham de
forma lenta, e promovem a formação de macro cristais
de gelo. Ao descongelar, vemos uma grande quantidade
de água. Com o ultracongelamento conseguem
rápida queda de temperatura no núcleo dos produtos
conservando as propriedades nutricionais e mantendo a
qualidade. Este processo também é mais seguro, visto
que reduz a possibilidade de proliferação de bactérias.
O restaurante também aderiu às embalagens ecológicas
pela preocupação com o meio ambiente. A embalagem
do Manduk to Go é feita com papel proveniente de
madeira de reflorestamento (reciclável e sustentável).
Também se preocupam com a legislação sanitária, e
a nutricionista do restaurante faz os rótulos seguindo
rigorosamente os critérios estabelecidos pela Anvisa.
“Estamos satisfeitos com o retorno dos clientes nestes
dois meses de trabalho. Muitas pessoas já aderiram ao
nosso cardápio, e acredito que estamos alcançando o
objetivo proposto neste projeto”, conclui Telma.
A venda dos produtos acontece via WhatsApp para São
Paulo e grande SP. Também atendem em algumas
regiões pelo aplicativo de delivery Rappi. No início do mês
de Junho lançaram site próprio para também atender os
clientes da capital paulista.
Serviço:
Instagram: @manduktogo
www.manduktogo.com.br
WhatsApp (11)3197-3484

TEXTO: Caroline Menis
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SPAZZIO VERDE: PLANTAS
PRESERVADAS E
PAISAGISMO
A Spazzio Verde conta com profissionais experientes
há mais de 22 anos, conhecidos pela criatividade e
qualidade dos serviços entregues. A Spazzio Verde possui
uma variedade de plantas para compor e harmonizar
o ambiente, trabalhamos artesanalmente e de forma
personalizada, considerando todas as necessidades e
desejos dos nossos clientes.
As Plantas Preservadas são Plantas e Folhagens
naturais que passaram por um tratamento químico,
proporcionando uma aparência natural por muitos
anos. A Preservação de Plantas são indicadas para
ambientes internos, não existe a necessidade de água
e luz, é utilizada para decoração em residências ou em
estabelecimentos comerciais com proporções desde
pequenos arranjos até árvores com 12 metros de altura,
e podem ficar em qualquer ambiente interno, mesmo
sem luz e água. Ideal para Residências, Escritórios
Comerciais, Bancos, Hipermercados, Shoppings
Centers, Restaurantes, Academias, Hotéis, Aeroportos,
entre outros.
Veja a seguir as informações e cuidados das plantas.
Plantas: A Spazzio Verde utiliza somente Plantas
Naturais, que passam por um processo de desidratação
com produtos de alta tecnologia, que além de proteger,
garante a aparência natural das folhas e galhos por
muitos anos
Decoração: Os técnicos estão habilitados para avaliarem
o local e entender o desejo do cliente, propor a melhor
opção para compor a decoração do ambiente, que poderá
ser desde uma decoração sofisticada a uma decoração
tropical.

Handmade: Todas as plantas são montadas no local,
artesanalmente, galho por galho, folha por folha, assim
garantimos uma aparência natural e em harmonia com
o ambiente.
Manutenção: Requer poucos cuidados, sem a
necessidade de água e nem podar e exposição ao sol,
sua manutenção e limpeza será a cada 2 ou 3 anos.
Durabilidade: A Planta Preservada é eterna, para isto
poucos cuidados são necessários, por exemplo, não
expor ao sol, ao vento, evitar mudança de local e deixar
em ambiente fora da circulação farão que as Plantas
Preservadas durem por muitos anos com aspecto de
novas.
Serviço:
Endereço: Rua Dias Vieira 298 Vila Sônia - Butantã, São
Paulo - SP, 05632-090
Telefone: (11)3742-1618 / (11)93248-3374
Instagram: @spazzio.verde
E-mail: spazzioverde@spazzioverde.com.br
Site: www.spazzioverde.com.br
112 | COOL MAGAZINE

113 | COOL MAGAZINE

DRA MARCELA
MC GOWA
Médica com especialização em ginecologia e
obstetrícia, a ex-BBB20 é formada em sexualidade
humana e terapia sexual. Criadora de conteúdos,
Marcela Mc Gowan tem se consolidado como
referência em temas relacionados à saúde da mulher e
sexualidade feminina. Além da formação acadêmica e
do papel que tem desempenhado como influenciadora
digital, Marcela é apresentadora do programa “Prazer,
Feminino” no YouTube do Canal GNT; é podcaster do
“Ponto M”, um podcast exclusivo da Deezer e tem
se preparado para se lançar como empresária e
escritora.

Cool: Você teve uma enorme participação no
programa BBB20. Para nós que acompanhamos
a sua trajetória, ver você crescendo e trazendo
esses assuntos “polêmicos e tabus” são muito
necessários. Como você lida com o processo de
criação de conteúdo em suas redes e também para
o seu podcast?

Confira a entrevista exclusiva da ex-BBB para a COOL
Magazine.

Eu tenho muitas demandas das pessoas na internet
mesmo. Recebi dúvidas e perguntas. Além disso,
pesquiso e leio muito sobre sexualidade e saúde da
mulher e vou escolhendo os temas que acho mais
relevantes! Minha cabeça não para. Minha equipe tem
uma lista de mais de 150 temas que escrevi pra gente
desenvolver. É legal porque cada tema vai puxando
novas dúvidas e mais assuntos.

Cool: Como foi a transição do pré-BBB para a fama
pós-reality? Muita coisa mudou?

Cool: A Marcela de hoje é diferente da Marcela que
conhecemos no programa?

Sim, muita coisa mudou. A gente já saiu para um
mundo diferente, né? Além disso, meu profissional
mudou bastante. Além da exposição, agora as pessoas
sabem que eu sou, tem cobranças, mas também
muito carinho.

Em partes sim. Acho que eu já caminhava para ser
essa Marcela de hoje, mas o BBB me amadureceu
muito e, rapidamente. Acho que sou mais resiliente,
mais firme, mais aberta a aprender e mais empática.

Cool: Pretende continuar atuando na área da saúde
ou manterá o foco para falar do assunto apenas em
suas redes?
Eu amo a área de comunicação e tenho muita vontade
de ampliar, cada vez mais: ter novos cursos, livros,
palestras. Quero tentar conciliar as coisas, o máximo
possível! Tenho vontade de voltar para o consultório,
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mas não é o plano do momento, ainda tenho algumas
coisas pra realizar antes.

Cool: Quais são seus planos futuros?
Nesse primeiro semestre, tenho o lançamento do meu
primeiro livro, que está muito especial. No próximo,
quero retomar os cursos, e investir em alguns
produtos meus que estou desenvolvendo. Vai ser um
ano cheio!
SERVIÇO: @marcelamcgowan

LA VILLA GROUP
JERICOACOARA
Duas palavras descrevem o paraíso La Villa Jericoacoara:
luxo e sofisticação, em uma experiência única e exclusiva
no nordeste brasileiro. Jericoacoara, destino paradisíaco
a 300km de Fortaleza, possui belezas naturais
incomparáveis, cercada por um parque de dunas móveis
e lagoas de águas cristalinas, é considerado um dos
destinos mais desejados do mundo. Neste paraíso
tropical o Grupo La Villa se estabeleceu, oferecendo uma
experiência de hospedagem que mantém a identidade e
originalidade de suas raízes com o luxo sofisticado que
está em perfeita harmonia com a natureza do lugar.

Comandado por um grupo de franceses apaixonados
por Jeri, o La Villa Group possui sete belíssimas vilas,
cada uma com sua particularidade, para desfrutar com
conforto e privacidade, desde o aluguel das vilas de forma
privativa a quartos individuais. As vilas estão situadas em
uma área privilegiada, em frente as dunas do Parque
Nacional, a poucos passos do centro de entretenimento
do vilarejo.
O grupo também atua de forma relevante na preservação
do destino em prol ao meio ambiente, apoiando
projetos de responsabilidade social e sustentabilidade,
carregando a filosofia de que o grupo pode oferecer uma
experiência que te reconecte consigo mesmo, criando
memórias que vão reciclar suas atitudes.
Serviço: www.lavilla-jeri.com
Instagram: @lavilla_jeri
Facebook: La Villa Jericoacoara
Telefone: +55 88 9 99110253

TEXTO: Caroline Menis
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Botox
• Lip lift
• Hidrolifting
• Flacidez
• Lábios
• Malar
• Mandíbula
• Pescoço
• Lipo de papada
•
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9 9122-4477

(11)

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

Dra. Tereza Scardua
@terezascardua
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GLAM SPOTS

SONHO DE CEREJAS
NA NEVE: É POSSÍVEL
ATÉ NA PANDEMIA
Nosso país tropical, extenso e diverso, com praias,
florestas e montanhas só deixa em aberto a curiosidade
para explorar a neve! Basta ter as primeiras férias de ski,
que um novo mundo de opções e destinos mágicos de
inverno começam a fazer parte da nossa lista de desejos,
que para muitos vira até obsessão! A GlamSpots não
ficou para trás, e mesmo durante a pandemia, com
a ajuda dos nossos amigos da SKIBrasil, experts no
assunto de organizar cada detalhe das viagens a destinos
de neve em todo o mundo, conseguimos visitar o resort
mais top dos EUA: Aspen & Snowmass!
Em um mar de montanhas cobertas de neve, aterrissei
no aeroporto de Aspen que está praticamente dentro da
cidade. A 2400 metros de altura, a base de Aspen é uma
charmosa, histórica e sofisticada cidade mineira do fim
dos anos 1800. Hoje, além de sua vida local, recebe, entre
seus visitantes frequentes, celebridades e amantes dos
esportes e do luxuoso estilo de vida único desse lugar.
Aspen Snowmass conta com mais de 360 pistas e 2500
hectares de terreno esquiável. O resort está composto
por quatro montanhas, Aspen Mountain, Buttermilk,
Highlands e Snowmass. Todas estão pertinho umas
das outras e interconectadas por um sistema de shuttle
interno, mas cada uma tem sua vida própria que se adapta
a cada tipo de público, desde famílias, principiantes a
esquiadores avançados e jet setters profissionais.
Já nos sentindo como locais, fomos provar e pegar os
esquis e equipamentos que já estavam reservados para

alugar no Four Mountain Sports. Com nossos lift-tickets
na mão e capacetes na cabeça, estávamos preparados
para ir ao topo de Ajax Mountain a mais de 3800 metros
de altura e esquiar até as pernas doerem! Paramos para
almoçar no Ajax Tavern onde não podia faltar a famosa
batata frita com trufas e para os veganos a sopinha de
tomate. No final do dia, uma necessária recuperação
de atleta no melhor spa da região, o Remédi, do hotel
St Regis, onde nos revigoramos com uma sessão de
oxigênio (muito necessária para aclimatar à altitude),
massagem e cachoeira térmica, seguido pelo delicioso
e saudável impossible burger no Mountain Social Bar &
Lounge do St Regis Hotel. Nesse paraíso das férias de
inverno temos tantas opções e atividades que fica difícil
escolher o que fazer e quando. Um dia se pode acordar
cedinho e tomar um delicioso café da manhã gourmet
no Element 47 do The Little Nell - que é o único hotel
5 estrelas ski-in ski-out da montanha com serviço
impecável - e aproveitar para esquiar os First-Tracks
com alguns outros privilegiados hóspedes do hotel.
Para os mais aventureiros, podem reservar um dia de
cat-ski com direito a um picnic na neve e curtir esquiar
powder do outro lado da montanha, onde o público
não tem acesso. Quem sabe apreciar caminhar pelas
encantadoras ruas da cidade e fazer compras nas lojas
mais exclusivas ou esquiar no Highlands e curtir um
lunch-party no inesquecível bistrô Cloud Nine ao estilo
suiço com direito a banho de champagne. Para os mais
aventureiros, fica a dica de esquiar em Snowmass e ir ao
Burnt Mountain, fazer um hiking com ski nas costas de
10 minutos para logo se deliciar no Long Shot, a maior
descida da área! Snowmass é o maior terreno esquiável
das quatro montanhas e mais conhecido por ser área
familiar já que tem o Treehouse Kids Adventure Center.
Para fechar o menu, a noite nos espera com muitas
opções de restaurantes e baladinhas, entre eles um
drink e appetizers no bar do histórico Gerome hotel, e
seu speakeasy underground lounge, o mais reconhecido
sushi no Matsuhisa, socializar e dançar um pouco no
legendário Caribou Private club e finalizar a noite no
Eric’s jogando sinuca de dando boas risadas! Tem algo
mais glam que fazer tudo isso em ASPEN?
Siga a @skibrasil para ficar por dentro do glam das
estações de ski de todo o mundo e já comece a preparar
sua mala de inverno!

TEXTO: Syama Reyes
FOTOS: SKIBrasil
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Me acompanhe no glamspots.com
e vamos explorar juntos.

NOVOS HORIZONTES
O estilo de vida sustentável entra cada vez mais em
nossas vidas, e com isso, o boom sustentável tende
a migrar cada vez mais, para o serviço de brechós
e aluguel de luxo, visto como uma tendência póspandemia.
Com uma curadoria exemplar, os brechós de luxo e
lojas online de aluguel de roupas e acessórios para
moda cotidiana, ganham notoriedade no mercado,
principalmente, nos e-commerces, ao trazer uma
proposta sustentável, a grande tendência de consumo
do século XXI.
De uns tempos para cá, surgiram várias empresas
de aluguel de roupas e acessórios, em sintonia com
a preocupação em relação ao consumo consciente.
A tendência foi impulsionada pelo Rent the Runway,
criado em 2009, que oferece locações pontuais
e de pacotes mensais e se tornou um case de
sucesso. Atualmente, no Brasil, há plataformas com
curadoria de marcas incríveis, tanto nacionais quanto
internacionais.
Afinal, o que é a Moda? A palavra vem do Latim
“Modo, Maneira e Comportamento”, que representa a
universalidade do estilo durante os séculos. Contudo,
hoje, o estilo representa nossa individualidade, mas
também, é nosso código de transmissão, pois a partir
das nossas roupas, podemos nos comunicar.
Sendo assim, a Moda Sustentável nos traz este novo
modelo de consumo onde a comunicação é clara:
precisamos salvar o meio ambiente, ou seja, a moda
circular é a grande aposta. A indústria da moda é uma
das mais poluentes no mundo, então, como solução
para diminuir o consumo excessivo, os brechós de
luxo nos trazem opções de custo-benefício, menos
poluição e ainda sim, ter peças exclusivas.

Dentro deste modelo de mercado que está bombando
em meio à nova idealização de consumo consciente,
existem desde grifes europeias famosas até
marcas nacionais, onde podemos encontrar peças
vintage raras. Entre as principais marcas mais
procuradas estão: Louis Vuitton, Prada, Chanel, Dior,
Hermés, Gucci, Alexander McQueen e Louboutin,
coincidentemente, as marcas de grife mais caras
e que, vale a pena comprar second-hand. Alguns
brechós de luxo que são mais influentes no Brasil
(majoritariamente com venda on-line) são: PegueiBode, TROC, Trash Chic, B.Luxo, Cansei Vendi, Recicla
Luxo, Etiqueta Única e Pretty New. Em São Paulo,
destaca-se o B.Luxo, brechó de luxo fundado em 2007,
que possui uma curadoria voltada à peças vintage
masculinas e femininas, garimpadas pelos próprios
donos da loja, nos Estados Unidos e Europa. Cerca de
90% dos produtos são de grifes internacionais.
A loja física fica na Rua Augusta, mas o brechó de
luxo também conta com a loja on-line e-commerce e
com uma franquia em Londres, onde os proprietários
Paula Roboredo e Gil França moram atualmente. Seu
acervo total conta com revistas, calçados, objetos,
acessórios (incluindo bolsas) e roupas, maioria datada
dos anos 50, 60 e 70, mas também há peças femininas
da década de 20 e 30. Os preços variam, as peças mais
antigas têm, em sua maioria, valores superiores a R$
500,00, porém, é possível garimpar e encontrar peças
vintage por até $300,00.
SERVIÇO: @b.luxo
E-commerce: https://www.b-luxo.com.br/
Endereço: R. Augusta, 2294 - Sala 22 - Cerqueira
César, São Paulo - SP, 01412-100
Telefone: (11) 94193-1017

TEXTO: Caroline Menis
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LEVE DETOX: COZINHA
AFETIVA, SAUDÁVEL E
PRÁTICA.
Comida fresca e com alma, com receitas de família
repaginadas para trazer o frescor, a alma e a calma do
campo para o dia a dia corrido da cidade. Assim é a Leve
Detox!
Diretamente do interior de São Paulo, mais precisamente
de Mococa, o caminho da roça é o caminho que a
fundadora e sócia da Leve Detox, Carol Pinheiro, decidiu
seguir para a sua empresa.
“Sempre sentimos falta de algumas coisas que nos
remetiam à vida do campo: comida fresca, direto da
horta para a mesa, sem agrotóxicos e que tivesse gosto
de verdade. Para nós, refeição saudável é aquela que
você consegue sentir a história e a origem de cada
ingrediente presente no seu prato. Sentir em cada
garfada as conversas com todos reunidos em volta da
mesa nos almoços de domingo”, diz Carol Pinheiro.
A comida nos une às nossas raízes e é nelas que
resgatamos os benefícios que a comida de verdade e
prática pode proporcionar, mesmo na loucura do dia a
dia, é possível ter uma boa relação com a comida. Por
isso a Leve Detox traz em cada prato elementos e sabores
do interior que ajudam no processo de desintoxicação
de maus hábitos alimentares causados pela correria da
cidade grande.

JOÃO MATA HAIRSTYLIST
ATELIÊ STUDIO COIFFURE
Durante a pandemia do Coronavírus, o hairstylist João
Mata encontrou uma maneira de continuar trabalhando
de forma segura e fornecendo o melhor atendimento
presencial aos seus clientes, dando vida ao Ateliê Studio
Coiffure, montado em sua casa, em um espaço refinado,
amigável, com serviço diferenciado.
O atendimento é totalmente dedicado ao serviço a ser
executado. 95% do trabalho realizado nos clientes é
feito pelo profissional cabeleireiro e os assistentes estão
completamente treinados, oferecendo uma só equipe,
com agendamento prévio, evitando a aglomeração e
possível contaminação do vírus. Os serviços incluem
cabeleireiro, manicure, tratamentos estéticos, entre
outros.
“A minha equipe é maravilhosa e está sempre disposta
a atendê-lo da melhor forma possível, muito cuidadosos
e capacitados para todos os serviços Em tempos de
incerteza como este que estamos vivendo, nós vibramos
juntos com cada agendamento e fazemos tudo que está
ao nosso alcance para os clientes terem um momento
relaxante, confortável e que saiam melhores do que
entraram no meu Ateliê”, acrescenta João.
Serviço:
Telefone: (11) 94443-8159
Instagram: @joaomataprofissional
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“Quando um alimento orgânico que plantamos no nosso
sítio no interior de SP produz uma quantidade maior do
que o consumo local e do que usamos na nossa cozinha,
dividimos com os nossos clientes e mandamos em forma
de brindes para eles”, acrescenta Carol.
Serviço:
Telefone: (19) 998507292
Instagram: @levedetox
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