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Diretor

Jornalismo

RESTART
MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE
A COOL Magazine traz para você com destaque, matérias
especiais sobre o novo comportamento e ainda o tema
mais importante: MEIO AMBIENTE.

Editor de moda
Moda
Diretor de arte
Fotógrafos
Colaboradores

CAUÃ REYMOND como um Gavião, em um editorial e
matéria exclusiva!
LISO PERFEITO, A empresária da beleza que faz sucesso,
conta o segredo para a COOL. Tendência de Arquitetura e
Decoração nos projetos Maravilhosos.
Trazemos também um ensaio “LUST” com muita Atitude
e Beleza. Restaurantes de hotéis fantásticos, e ainda
sugestões de vinhos para harmonizar a experiência .
O Cooler FIUK em ensaio fotográfico exclusivo e ainda
uma entrevista com ANA CLARA.

Executivos de contas

Revisão
CTO
ctp, impressão e acabamento

Marcelo Jardim
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Bruna Manzano
José Maurício de Souza
Syama Reyes
Márcia Jardim
Mayara Della Vega
Caroline Mussi
carolinemussi@coolmagazine.com.br
Thierry Campos
thierry@coolmazine.com.br
Marcela Della Vega
marcela@coolmagazine.com.br
Hanna Fernandes
hanna@coolmagazine.com.br
Adriana Santos
Maria Fernanda Frassetto
(MFF Web Agency)
Quatrocor

Apresentamos ainda, dicas de viagem para Los Cabos,
Tulum, Cancun e Miami, além de Destinos e Resorts
mais descolados pelo Brasil.
A experiência do Turismo ESPACIAL e mergulhe nas
tendências REFRESH de verão. Em destaque o som
eletrônico do FANCY INC, produtores dos maiores hits de
Vintage Culture.
METAVERSO, Pets e Carros Voadores, completam esta
edição super cool!
Enjoy.

@coolmagazine
coolmagfanpage
coolmagazine
@coolmagazine
coolmagazine

Acompanhe online o nosso site, APP e Redes Sociais.
@coolmagazine
Assine a Cool Magazine
www.coolmagazine.com.br
Dúvidas e sugestões: assinaturas@coolmagazine.com.br
À venda nas melhores bancas e livrarias
Operação em bancas
Assessoria Edicase www.edicase.com.br
Distribuída pela Dinap S/A- Distribuidora Nacional de Publicações
Manuseio FG Press www.fgpress.com.br
As pessoas que não constarem no expediente não têm autorização para falar em
nome de Cool Magazine ou para retirar qualquer tipo de material se não tiver em
seu poder carta em papel timbrado assinada pela diretoria. A Cool Magazine não
se responsabiliza por conceitos emitidos em artigos assinados.
A Cool é publicada a cada 60 dias por Link Cool Editora Ltda
R. Flórida, 1758 - 9º andar - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04565-001
Telefone: (11) 3777-8154
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the coolest in town.

Marca @bene.atelier
Fundada por Luisa Benedet ti
Direção criativa e conteúdo: @tk.glance
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UPGRADE

PONTES VERDES SOBRE
ESTRADAS VIRAM TRAVESSIA
DE ANIMAIS
A instalação de pontes verdes sobre rodovias e
ferrovias é uma iniciativa que, aos poucos, ganha
espaço no Brasil. As primeiras duas estruturas foram
anunciadas em 2017. Depois, ao menos outras duas
pontes de preservação da fauna foram erguidas.
Recentemente no País, viadutos vegetados já são
bem usados nos EUA, no Canadá e na Europa. São
opção para reduzir impactos das obras na natureza.
Especialistas dizem que as estruturas têm alta
efetividade, mas a eficiência máxima se dá no longo
prazo. Pelo alto custo, em geral na casa dos milhões
de reais, devem ser usados após análise ecológica e de
custo-benefício. As pontes verdes já criadas no Brasil
estão no Pará, em São Paulo e no Rio. O objetivo é
conexão entre áreas divididas pela estrada ou ferrovia.
Buscam oferecer passagem segura aos animais do
entorno, além de evitar acidentes.

INSTAGRAM LANÇA
FERRAMENTA PARA
INCENTIVAR USUÁRIOS A
FAZEREM UMA PAUSA NO APP
O novo serviço está disponível na aba “Sua atividade”,
no menu lateral do aplicativo. O usuário pode
programar lembretes para fazer pausas a cada 10, 20
ou 30 minutos. O lançamento vem após documentos
mostrarem que o grupo estava ciente de que o
Instagram é potencialmente danoso para a saúde
mental de meninas adolescentes. O Faça uma Pausa
teria sido desenvolvido como parte do compromisso
com experiências “positivas e significativas” na rede
social. “Seguimos explorando novas ideias, como a de
encorajar as pessoas a olhar para outros tópicos se
elas estiverem navegando pelo mesmo tema por um
tempo”, afirmou um porta-voz da Meta.
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VERY PERI É A NOVA COR
PANTONE 2022
PANTONE 17-3938 Very Peri. Uma Nova Cor Pantone
Com Presença Encorajadora Que Incentiva a Inovação
e a Criatividade. Vivemos tempos de transformação.
A nova cor foi incluída na seleção de cores PANTONE
FASHION, HOME + INTERIORS, traz um símbolo do
zeitgeist global deste momento e a transição pela qual
todos estamos passando. Ao voltarmos à superfície
depois de um intenso período de isolamento,
nossas noções e padrões estão em transformação.
Apresentando uma atitude despreocupada e uma
curiosidade instigante, que anima o nosso espírito
criativo, a inquisidora e intrigante PANTONE 17-3938
Very Peri nos ajuda a abraçar este cenário alterado
de possibilidades, nos abrindo para uma nova visão
para reescrevermos as nossas vidas. Um mix entre
a lealdade e a constância dos azuis e a energia e
entusiasmo dos vermelhos, PANTONE 17-3938 Very
Peri tem uma presença nova e dinâmica e uma energia
brincalhona que encoraja a expressão pessoal. O mais
feliz dos azuis e o mais caloroso, PANTONE® 17-3938
Very Peri traz a mensagem do empoderamento neste
mix de novidades, colocando o futuro à frente numa
nova luz.
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MATRIX

NOVO CONTROLE REMOTO
DA SAMSUNG RECARREGA
BATERIA COM ONDAS DO WI-FI
A primeira versão do aparelho já se valia da energia
solar para funcionar. Com a atualização, a recarga
também acontecerá via ondas de rádio. Assim como
outras empresas de tecnologia, a coreana Samsung
embarcou na missão de diminuir a pegada de carbono
de seus produtos e o impacto negativo que a fabricação
de eletrônicos causam ao meio ambiente. Neste
sentido, uma das investidas da companhia é diminuir
o uso de baterias em controles remotos. A empresa
anunciou uma nova versão do controle para TVs
chamado Eco Remote, que agora é capaz de utilizar
ondas de rádio, como o sinal do Wi-Fi, para recarregar
a bateria. O recurso, na verdade, é só mais uma forma
de levar carga ao dispositivo. O controle também
mantém um design similar aos controles já usados
pela Samsung e utiliza materiais recicláveis no corpo.
Aos interessados, o controle poderá ser encontrado
nas lojas ainda no primeiro semestre do ano nas TVs
das linhas The Frame, Serif e Sero, em cores preto e
branco. Saiba mais em www.samsung.com

CARRO VOADOR É APROVADO
EM TESTES E RECEBE
CERTIFICAÇÃO PARA VOAR
“AirCar” passou por mais de 200 decolagens e
aterrissagens e funciona à base de combustível
comum. Um carro que pode se transformar em uma
pequena aeronave foi aprovado com louvor em testes
de voo na Eslováquia, disseram os desenvolvedores
do projeto. O carro voador recebeu um Certificado
de Aeronavegabilidade da Autoridade de Transporte
Eslovaca após completar 70 horas de “testes de voo
rigorosos”, informou a Klein Vision, a empresa por
trás do “carro-avião de modo duplo”. De acordo com
um comunicado divulgado pela empresa, os voos
de teste — que incluíram mais de 200 decolagens e
aterrissagens — foram compatíveis com os padrões da
Agência Europeia de Segurança da Aviação (EASA).O
veículo pode voar a uma altitude máxima de 18.000
pés (cerca de 5,4 quilômetros).
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IFOOD GANHA AUTORIZAÇÃO
PARA SER O PRIMEIRO
APLICATIVO DE DELIVERY
COM DRONES NO PAÍS
Após decisão recente da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) em janeiro deste ano, é permitido realizar
entregas comerciais via drones no Brasil, inclusive de
alimentos. Assim, o iFood, em parceria com a startup
Speedbird Aero, será o primeiro app de delivery da
América Latina a operar nesse modelo. A permissão
segue em caráter experimental. Para realizar as
entregas, apenas drones do modelo DLV-1 NEO
poderão ser usados, em rotas em um raio de 3km,
com cargas de até 2,5 kg. A ideia do iFood é de que os
pedidos sejam deixados em um droneporto e coletado
por um entregador para realizar a última milha do
trajeto. O iFood disse, em nota, que vem testando
o modal desde 2020, com voos experimentais que
ocorreram no Shopping Iguatemi de Campinas (SP).

WWW.DOCTHOS.COM.BR | @DOCTHOS
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BEAUTY

BIORÉ TRAZ EDIÇÕES
LIMITADAS DE ROTINA DE
SKINCARE PARA O BRASIL
Pensando em oferecer melhor proteção e cuidado
para a pele nesta época do ano, a Bioré traz para o
Brasil edições limitadas do Bioré Marshmallow Whip
Facial Cleansing Cool e o Bioré UV Aqua Rich Watery
Essence Cool. As novas versões, batizadas de Cool
Edition, proporcionam uma sensação refrescante para
a rotina de skincare. O Bioré Marshmallow Whip Facial
Cleansing Cool Edition possui uma espuma ultra leve
e cremosa de fácil enxágue. Com sua tecnologia SPT
(Skin Purifying Technology), este sabonete oferece
uma limpeza suave protegendo a hidratação natural
da pele. Saiba mais em www.biorebrasil.com.br

ESPÍRITO BIRD ENTREGA
EXPERIÊNCIA RARA NO
UNIVERSO DE BEAUTÉ
Fundada no Brasil pelo britânico Ian Charles Bird,
a empresa une diversão e liberdade com produtos
deluxe. O marketplace já é sucesso no âmbito digital
e referência quando o assunto é marcas de luxo. A
plataforma online e agora a loja física, oferecem uma
curadoria exclusiva de produtos internacionais cheios
de personalidade que surpreendem com perfumes
e maquiagens. O
mix de empresas presentes
no marketplace da Espirito Bird é diferenciado e
escolhido especialmente pelo criador da plataforma,
são marcas que se preocupam em ser orgânicas,
veganas e livres de crueldade animal. Entre o seleto
grupo de marcas representadas pela Espirito Bird
estão: Escentric Molecules, MiN NEW YORK, Delilah,
PDL Cosmetics, Crush Beauty, Mihan Aromatics, além
da linha fashion exclusiva da Espirito Bird. Saiba mais
em www.espiritobird.com

BATOM BALA MATTE COM
ÁCIDO HIALURÔNICO DA
CANUP COSMETICS
Com textura matte, sua fórmula desliza nos lábios
e garante cores vibrantes. Perfeito para arrasar
em qualquer look. Em sua composição tem o
Ácido Hialurônico que preenche e promove efeito
regenerativo nos vincos dos lábios. Disponível em
6 cores, nude, rosa, vermelho, rosa nude, laranja e
vinho. Saiba mais em www.canupcosmetics.com.br
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BUMBUM UP: CONHEÇA O
NOVO PROTOCOLO PARA
TER AQUELE BUMBUM DOS
SONHOS!
O que antes só era conquistado com a Gluteoplastia
- cirurgia plástica que consiste na introdução de
próteses de gel de silicone no bumbum - agora
também é possível em consultórios dermatológicos de
maneira menos invasiva e mais segura. Conversamos
com a Dra. Pâmela Borsatto, médica especialista
em Dermatologia, para entender TUDO sobre esse
protocolo do momento.
A região glútea está cada dia mais em evidência: a
vontade de melhorar os contornos, as depressões,
a celulite e o volume, aumentou significativamente.
Segundo Dra. Pâmela Borsatto, “preenchedores com
Ácido Hialurônico, bioestimuladores de colágeno e
tecnologias são as nossas armas para tratamentos
minimamente invasivos, com ótimos resultados e de
forma super segura’’.
O preenchedor com Ácido Hialurônico é seguro e
idêntico a substância presente naturalmente no nosso
organismo. Ao contrário de preenchedores como o
Polimetilmetacrilato (PMMA), que envolvem riscos
maiores de complicação e não são recomendados por
muitos especialistas da área médica.
FLACIDEZ E CELULITE
Através do Ácido Poli-L-lático, Hidroxiapatita de cálcio
e Policaprolactona, que são os bioestimuladores de
colágeno mais conhecidos no mundo da dermatologia,
conseguimos tratar a flacidez e celulite. ‘’Além de tratar

a flacidez e a celulite, os bioestimuladores também
trazem uma volumização para a região, dando mais
firmeza, estimulando o colágeno e deixando aquele
up tão desejado’’, destaca a médica especialista em
Dermatologia Estética, Dra. Pâmela Borsatto.
TECNOLOGIAS
Eletromioestimulação e Ultrassom Macrofocado são
as tecnologias que somam e fazem a diferença para
um bumbum dos sonhos. A Eletromioestimulação
consiste em tecnologias capazes de fazer contrações
musculares, ajudando na hipertrofia muscular de alta
intensidade. Já o Ultrassom Macrofocado, remodela
o contorno do corpo, melhora a flacidez, proporciona
maior elasticidade da pele e corrige aqueles sinais de
envelhecimento da pele.
“Para o resultado perfeito, a associação de
procedimentos é muito importante! Para cada queixa
existe um tratamento ideal. Tudo o que queremos é
conseguir esse efeito up de uma forma minimamente
invasiva, em consultório e com um pós muito tranquilo.
E, claro, com um resultado imediato!’’, afirma Dra.
Pâmela Borsatto.
Sobre Dra. Pâmela Lorena Borsatto

Formada em Medicina pela Universidade de Cuiabá e especializada
em Dermatologia Clínica, Dermatologia Estética e Dermatologia
Cirúrgica, a médica Dra. Pâmela Borsatto atua na área de
Dermatologia no Grupo Taiz Campbell, clínica renomada na área
estética em São Paulo. A Dra. Pâmela é super ativa no seu Instagram.
Por 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.

Quer ficar por dentro do que tem de mais novo nessa
área? Siga a Dra. Pâmela nas redes sociais!
@dra.pamelaborsatto | @grupotaizcampbell
(11) 96719-9199 | (11) 4115-9191

Texto: Nicoly Machado
Fotos: Divulgação
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FASHION DROPS

FASHION MONTH
Neste mês de fevereiro se inicia a semana de moda
internacional e para abrir a temporada, NYFW é o
primeiro destino para os desfiles, ainda híbridos.
Desde o ano passado, a indústria da moda mudou para
um formato parcialmente digital, tornando a indústria
acessível a todos. Apesar disso, nada supera uma
boa semana de moda à moda antiga, recheada de um
grande número de desfiles físicos que trazem vibração
à cidade. Dos dias 10 a 14 de fevereiro teremos o New
York Fashion Week Outono/Inverno 2022, de 18 a 22
de fevereiro o London Fashion Week Outono/Inverno
2022, de 22 a 28 de fevereiro o Milan Fashion Week
Outono/Inverno 2022 e para finalizar a semana de
moda internacional, de 1 a 8 de março, Paris Fashion
Week outono/inverno 2022.

BALMAIN FAZ COLLAB COM
A BONECA MAIS FAMOSA DO
MUNDO
A Balmain se uniu à Barbie para uma coleção de
prêt-à-porter de edição limitada. A coleção conta
com peças de roupas, bolsas, calçados, headwear e
bonecas. A Boneca da Mattel tem sua logo estampada
nas roupas de mais uma marca, desta vez mesclando
sua identidade visual com a da Balmain Paris, cápsula
apresenta designs exclusivos do repertório Balmain
com um toque de alegria que vem em uma variedade
de tons de rosa da Barbie. A colaboração também
entrou no espaço digital com um leilão de NFTs
exclusivo organizado pela @mintnftofficial. A coleção
completa já está disponível nas lojas.

KIM KARDASHIAN É A NOVA
GAROTA PROPAGANDA DA
BALENCIAGA
A empresária e socialite Kim Kardashian é um dos
rostos da nova campanha da maison Balenciaga.
Kim foi filmada e fotografada em sua mansão em
Calabasas, na Califórnia (Estados Unidos) por
Stef Mitchell. Outros famosos que fazem parte da
campanha são o cantor Justin Bieber e a atriz Isabelle
Huppert. É uma nova Era para a Balenciaga com faces
tão modernas representando seu time.
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INFFINITY STORE
Desde 2017, a grife Inffinity Store, criada e idealizada
pela diretora criativa Priscila Delphino, traz,
combinando com a simbologia do infinito, o conceito
da marca que visa trazer infinidades de estilos para
todas as mulheres.
Assinado pela própria idealizadora, trazendo consigo
expertise, tanto na área comercial, trabalhando desde
seus 16 anos de idade, como vendedora em lojas
conceituais dos shoppings, quanto no âmbito industrial
(desde a criação de um produto até seu acabamento),
pois durante 10 anos teve sua própria empresa de
desenvolvimento de produto onde desenvolvia coleções
para diversas marcas conhecidas.
“Nós mulheres modernas, hoje em dia, estamos com
uma proposta diferente de nos vestirmos a cada dia;
não tem mais um estilo definido. Um dia acordamos
e queremos vestir um jeans bem despojado e um
tênis, no outro dia, queremos vestir uma alfaiataria
mais clássica e um bom salto e podemos ousar,
estando sempre com classe e estilo”, ressalta
Priscila Delphino. A grife dispõe dessa variedade de
escolhas, através de peças versáteis, acabamentos
impecáveis, que valorizam a feminilidade, estampas
exclusivas especialmente escolhidas e detalhes como
transparências, rendas e aviamentos que valorizam
ainda mais as modelagens impecáveis. A marca traz
conceito, bom gosto e qualidade em suas peças. As

coleções vêm com a proposta de nunca engessar um
look, pois todas as peças se combinam e a mulher
sempre estará vestida de forma antenada e elegante
para todas as ocasiões do dia, desde um básico
moderno até um clássico arrojado traduzido em suas
peças em jeans, t-shirts com estampas exclusivas,
alfaiataria impecável, pulls em tricot e vestidos
amplos e fluidos. A marca transita por todos os gostos
e estilos, sem perder sua essência sofisticada.
A nova coleção de verão “Essentials” da Inffinity Store
traz em suas peças a tradução do que realmente é
essencial para estarmos nos sentindo “plenas” e de
bem com a vida, após termos passado por momentos
obscuros de incertezas.
“As cores escolhidas vão desde um tom pastel que nos
dá um toque de aconchego, até um tom mais vibrante
que nos leva a uma carga de adrenalina. As estampas
foram desenvolvidas cuidadosamente para nos
teletransportar para um universo de paz e harmonia
e os tecidos escolhidos cuidadosamente em fibras
naturais que nos abraçam trazendo todo conforto. Por
isso as escolhas das cores e suas diversidades foram
o ponto alto da coleção”, acrescenta a diretora criativa.
O desfile, que ocorreu na festa de 24 anos da COOL
Magazine, no Carat Rooftop, além de mostrar o
glamour da coleção “Essentials”, ainda contou com
um pequeno spoiler do Preview da Coleção Fallwinter 2022, que veio trazendo muita sensualidade e
sofisticação através do grande hit da estação que são
os brilhos, plumas e paetês.
Serviço:
www.inffinitystore.com.br
@inffinitystoreoficial
Facebook: Inffinity Store
(11) 3224-9011
R. Prof. Cesare Lombroso, 259
Loja 36, Shopping Lombroso - Bom Retiro, SP

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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A MODA NO METAVERSO
A moda e o virtual se uniram. Não é novidade que a
moda no ambiente digital vem se tornando relevante
na indústria cada vez mais, a partir de colaborações
de casas de luxo com jogos de videogame, desfiles
digitais durante a pandemia e até mesmo possíveis
avatares que farão parte da nossa vida pós criação
do Metaverso. O fato é que, Moda é comportamento.
Está na sociedade, onde as pessoas estão, no diaa-dia, então, não é uma surpresa vermos moda no
Metaverso, já que se tornou uma realidade palpável.
O ano de 2021 se resumiu em uma palavra: Metaverso,
e com isso, muitas questões foram levantadas,
inclusive a novidade para muitos dos tais NFTs tokens não fungíveis, bens materiais que só funcionam
no ambiente digital. Segundo dados do site de análises
DappRadar, entre janeiro e setembro passado, o
volume de vendas desses tokens emplacou em US$
13,2 bilhões.
Um bom exemplo das NFTs na moda são as collabs
de grandes marcas com o universo digital, como os
tênis virtuais lançados pela Gucci em 2021, que nada
mais era um filtro que ao abrir a câmera do celular,
era possível vesti-lo. ou mais recentemente, as
MetaBirkins - interpretações virtuais da bolsa mais
desejada e cara do mundo.
Mas afinal, como as roupas virtuais e o crescimento da
moda no Metaverso afetará essa indústria?
Essa digitalização de absolutamente tudo à nossa
volta, faz-nos imaginar uma vida “a lá The Jetsons“.
A gameficação da vida está no amanhã, que já é o
hoje, e apesar de alguns de nós terem dificuldades
em imaginar o Metaverso na prática, ele já está
acontecendo. As modelos digitais já começaram a
abrir nossos olhos a respeito do metaverso há alguns
anos sobre as possibilidades de criação, ainda que
muito polêmicas. Porém, a moda no Metaverso pode
ser tanto sinônimo de futuro quanto uma forma ainda
maior das marcas utilizarem deste recurso para
se tornarem cada vez mais exclusivas e voltadas ao
público de elite, pois não são todas as pessoas que
têm acesso a uma rede 5G de internet, conhecimento
em criptomoedas voltadas para este universo e de
fato, dinheiro para “gastar” em uma realidade virtual.
Mas, se pensarmos de forma positiva, o metaverso
surge também como uma forma de levar para um
número maior de pessoas, sendo democratizada e
“mais acessível” ao público do que um item de luxo no
mundo real, refletindo o privilégio de estar vestido mesmo que digitalmente - um produto ou uma marca
que ama e acompanha (causando até mesmo uma
obsessão em ilusão de ter algo de luxo, pelo poder
egocêntrico de pertencer a uma classe?).

Texto: Caroline Menis
Fotos: Pexel e reprodução
Instagram
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Talvez a grande sacada do universo da moda digital
será se ampliar para a criação de roupas digitais e o
crescimento das NTFs dentro da indústria da moda
como atualização ao e-commerce que conhecemos
atualmente, além de cada vez mais ser notório a
questão da sustentabilidade no contemporâneo, as
NFTs seriam uma possibilidade sustentável, neste
ponto de vista.

TEXTO TEXTO

A Louis Vuitton foi uma das pioneiras em 2019 quando
lançou uma collab de skins para o jogo League of
Legends. Logo depois, Gucci criou seu próprio mundo
virtual em parceria com a plataforma Roblox: O Gucci
Garden Experience, mas o que realmente surpreendeu
foram os preços, as bolsas da marca entraram para
os itens mais disputados da plataforma e chegaram
a custar 350 mil Rublox (moeda do jogo), equivalente
a R$ 23.286. A Ralph Lauren também apostou na
plataforma reunindo peças vintage e de coleções
recentes. Tommy Hilfiger lançou uma coleção virtual
no final de 2021 em Roblox, foram 30 itens para vestir
os avatares, em 2D e 3D, feitos em parceria com oito
designers da plataforma.
Já a Balenciaga, fez uma collab com o jogo Fortnite.
Além das skins, a coleção teve acessórios e sapatos
para criar um look completo. A adidas apostou na
plataforma The Sandbox para lançar seu Adiverso e
fez colab com gigantes do NFT, como a coleção com a
Bored Ape Yacht Club, e também a colab com Gmoney,
influenciador cultural do NFT, conhecido pelo seu
gorro laranja, que até deu aula de Metaverso com a
Adidas Originals. A Nike não ficou de fora e investiu
alto no Metaverso, adquiriu a loja virtual RTFKT
Studios, uma das maiores lojas de NFT do mundo, e
chegou a vender mais de 600 pares de sneaker virtuais
em 6 minutos. Para completar, Dolce & Gabbana
apostou em NFT e criou sua primeira coleção de altacostura digital: a Collezine Genesi. E, no aplicativo The
Stageverse, o usuário pode escolher looks da Balmain
assinados pelo diretor criativo Olivier Rousteing. Ainda
que a expansão da realidade virtual e aumentada não
para por aí. A grande novidade do momento é a estreia
da semana de moda no Metaverso com a plataforma
Decentraland, que anunciou em março a primeira
Metaverse Fashion Week, com quatro dias de desfiles,
showrooms, lojas, palestras e eventos virtuais. Há
boatos de que entre as marcas confirmadas estão
Hugo Boss, Burberry e Balenciaga e, segundo a
organização, mais marcas de luxo, emergentes e
criadores digitais estarão envolvidos no projeto.
O Decentraland é uma plataforma de realidade
virtual alimentada pela blockchain Ethereum. Ela tem
investido muito na moda e já é uma das referências mais
conhecidas no metaverso, com vários investidores.
A ideia da Metaverse Fashion Week é ser um espaço
virtual para as semanas de moda globais e também
uma espécie de “test-drive” para as marcas testarem
a tecnologia de uma plataforma de mundo virtual.
Avatares desfilarão os itens que podem ser adquiridos
no mundo virtual, sendo possível vermos algumas
marcas reproduzindo no mundo físico algumas peças.
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HOTEL XCARET ARTE:
A ARTE MEXICANA FICA
EM VOCÊ
O Hotel Xcaret Arte é uma experiência hoteleira em
frente ao mar do Caribe, que faz da hospitalidade uma
prova sensível da riqueza artística e da sustentabilidade
no México.
O Hotel Xcaret Arte é uma homenagem ao melhor artista
mexicano. Conta com 900 suítes somente para adultos
(a partir de 16 anos) inspiradas em artistas da cultura
mexicana, 9 experiências gastronômicas sob os cuidados
do melhor Grupo Culinário do México e uma arquitetura
eco integrante para que você se sinta mimado em um
atmosfera de espanto sem pressa.
O conceito All-Fun Inclusive™ do Hotel Xcaret Arte
inclui acesso ilimitado aos parques mais emblemáticos
e queridos de Cancun e Riviera Maya: Xcaret, XelHá, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco, Xavage e
Xenotes, que juntos, adicionará até 200 experiências de
aventura, inspiração e diversão. Transporte aeroportohotel-aeroporto e hotel-parques-hotel também estão
incluídos.

Visite a Isla Mujeres com Xcaret Xailing a bordo de navios
modernos e maravilhe-se com esta ilha caribenha.
O transporte de ida e volta para o Embarcadero Isla
Mujeres por Xcaret na Zona Hoteleira de Cancun está
incluído.
A decoração mexicana das suítes e as diferentes
amenidades orgânicas irão mergulhá-lo em espaços
cuidadosamente elaborados que tornarão a sua estadia
inesquecível. Além disso, cada uma das 6 Casas do Hotel
Xcaret Arte hospeda diferentes expressões artísticas
mexicanas: Casa del Diseño - Oficina de tecelagem, Casa
de los Artistas – Oficina de pintura, Casa de la Pirámide
- Oficina de cerâmica, Casa de la Música - Oficina de
dança, Casa de la Paz – Oficina de Literatura, Casa del
Patrón - A alegria e a riqueza culinária do México se
multiplicarão com sua oferta de espaços e restaurantes.

Texto: Maurício de Souza
Fotos: Divulgação
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Para o jantar, ingredientes, sabores e texturas convidam
você a viver uma história contada pelo melhor Grupo
Culinário do México, que irá encantar seus sentidos
através de receitas brilhantes nas mãos de verdadeiros

artistas do sabor, como Paco Méndez, Jonatán Gómez,
Luna, Alejandro Ruiz, Roberto Solís, Franco Maddalozzo,
Luís Arzapalo, Orlando Trejo, Miguel Batista, Juan Licerio.
Além disso, o XCaret Arte é especialista em criar
experiências não convencionais tornando seu evento ou
estadia extraordinária. Aninhado em uma rocha natural
e entre rios, permita que a natureza segure seu corpo
e sua alma, renovando-o, relaxando e estimulando seus
sentidos e sua saúde no Muluk Spa.
No Hotel Xcaret Arte, sua musa é a natureza, integrando
à arquitetura e a protegendo para proporcionar
experiências que respeitem e valorizem o meio ambiente,
a cultura e a vida. A paleta de cores da flora e fauna local
pinta com alegria a arquitetura eco integrante traçando
com maestria e paixão um novo capítulo no Grupo Xcaret.
O equilíbrio entre ética e estética cria o Hotel Xcaret Arte.
Cada vez que você inspirar e expirar encontrará vida e
sob uma visão curiosa e criativa também encontrará arte.
Para o Grupo Xcaret, a sustentabilidade na criação
equilibrada entre valor económico, sociocultural e
ambiental, garante o crescimento harmonioso do negócio
em que operamos. Uma equipa humana com a visão de
serem únicos no entretenimento turístico sustentável.
Essa visão permitirá continuar oferecendo experiências
turísticas inesquecíveis, que garantirão o crescimento do
negócio, bem como o bem-estar das comunidades e do
entorno natural em que operam.
O modelo Xostenibilidad é baseado nas ações que
realizamos diariamente, é a forma como trabalhamos
e crescemos, e ao mesmo tempo geram um impacto
positivo no entorno social e natural. A trajetória e as ações
do Grupo Xcaret, permitiram gerar um negócio lucrativo
com alto capital corporativo, ambiental e humano,

que tornam a empresa um exemplo de crescimento
sustentável, adotado como parte de nossa filosofia. Os 3
fundamentos do Modelo Xostenibilidad são: PESSOAS Reúne todas as ações e as foca na geração de bem-estar
e inclui Respeito à Dignidade Humana, Qualidade de Vida
e Patrimônio Cultural. PLANETA - Inclui todas as ações
voltadas para a preservação do meio ambiente, bem
como o bem-estar de nossos exemplares, a preservação
do Patrimônio Natural e a eficiência e sustentabilidade
no uso da água e energia, bem como a destinação
de resíduos. PROSPERIDADE - Todos os aspectos
relacionados ao crescimento econômico do negócio e
à geração de valores à sociedade e ao meio ambiente
são considerados aqui. Aspectos relacionados com
governança, desempenho econômico, comercialização
responsável, ética empresarial e estímulo à economia
mexicana.
O Grupo Xcaret se dedica ao entretenimento turístico
sustentável e desde 1990 realiza boas práticas em prol
do bem-estar animal e da vida selvagem no México. É
aliada das autoridades federais, estaduais e municipais
para proteger e defender diferentes espécies afetadas
por encalhe, acidentes, destruição de habitat e tráfico
ilegal. A formalidade de seus programas de preservação
tem reconhecimento internacional. É aliado a diversos
centros de pesquisa, universidades e organizações da
sociedade civil.
Ao se hospedar no Hotel Xcaret você está contribuindo
com cada ação que o Grupo Xcaret realiza para ter um
mundo melhor. Graças aos hóspedes, o grupo pode
manter seus compromissos com o meio ambiente,
tais como: Programa de Preservação da Arara
Vermelha, Projeto de Reflorestamento de Mangue e
Restauração do Sistema Lagunar Nichupté, Programa
de Preservação de Tartarugas Marinhas, Criação da
Estufa Florestal Riviera Maya, Uso eficiente de recursos,
Programa de Reprodução do Recife de Coral, Programa
de Preservação do Peixe-boi, Projeto Escola Verde
(Reflorestamento de Escola Pública em Quintana Roo),
Programa de Educação Ambiental, Gestão Responsável
de Resíduos, Programa de Pesquisa Raio Cinzento,
Dez programas de reprodução: Pink Flamingo, Green
Macaw, Royal Tucan, Crested Guan, Quetzal, Nurse
Shark. Borboletas, entre outros.
“Sem dúvida um dos Resorts mais lindos que já me
hospedei! Cenário de cinema, muito conforto e com
serviço de primeira qualidade, fazem da sua estada
momentos de prazer e magia. Experiência Surreal!”,
ressalta Marcelo Jardim, diretor da COOL Magazine.
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O resort é bem complexo, pois são vários restaurantes,
Spa, salão de cabeleireiro, pedicure e manicure, duas
piscinas, quadras de tênis iluminadas, uma capela,
terraço para aulas de yoga, sala de ginástica, uma
boutique com produtos de alta cosmetologia, clube
para crianças, além do campo de golfe de 27 buracos
desenhado por Jack Nicklaus. Totalizando 173 aposentos
super espaçosos, o resort tem serviço de mordomo e uma
decoração sofisticada que combina o design clássico
mexicano com toques contemporâneos. Máquina de
café Nespresso, televisão de LED, camas confortáveis,
um bar com copos, pratos e talheres luxuosos, banheiro
gigantesco com duas pias separadas e piso em cerâmica
dão um toque de elegância.

RESORT ONE & ONLY
PALMILLA EM LOS CABOS, NO
MÉXICO: UM SONHO!
Localizado em San Jose del Cabo, é um dos mais
espetaculares, chiques e descontraídos resorts da Baja
California Sur, México.

Texto: Maurício de Souza
Fotos: Maurício de Souza
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A região conhecida por Los Cabos é dividida entre a
frenética Cabo San Lucas e a tranquila San Jose del Cabo.
Para quem deseja uma viagem repousante, San Jose del
Cabo é o lugar ideal. Já para quem quer agito de casas
noturnas, Cabo San Lucas é a opção. Há muito o que
se fazer nesta maravilhosa região salpicada de falésias
e de vistas espetaculares de toda a costa. Passeios de
barco, nadar com tubarões-baleia, surfar, passeios para
ver baleias jubarte e mergulho com cilindro são algumas
das inúmeras ofertas ao visitante. O resort One & Only
Palmilla é um dos poucos na região a ter uma praia
acessível aos hóspedes e se destacar por suas paredes
pintadas de branco, típicas de uma “hacienda” do
período da colonização espanhola. Por estar localizado
dentro de um condomínio com a máxima segurança,
lindÍsimos jardins e casas particulares suntuosas, é o
local favorito de muitas estrelas de Hollywood. Tanto é
que no aeroporto nota-se uma grande quantidade de
jatos particulares.

TEXTO TEXTO
Os quartos e as villas têm vista para o mar, sendo que
alguns possuem piscina privativa. Comer no resort é
experimentar os mais autênticos sabores da região.
O restaurante Breeze tem vista panorâmica para uma
das piscinas, o Mar de Cortez e oferece um menu
com especialidades deliciosas, como: Atum da cauda
amarela selado, guacamole, pico de gallo, tacos de
camarão e de peixe acompanhados de uma margarita
palmilla. A primeira refeição do dia é feita aqui também
e são servidos ovos à mexicana e uma variedade de
sucos naturais frescos. Um outro magnífico restaurante
é o Suviche. Pilotado pelo chefe japonês Yoshiaki Akaike
e sob a supervisão do famoso chef Jean-Georges
Vongerichten, traz sabores da Ásia para o México e o
resultado é fenomenal. Um ângulo sushi para doze
pessoas oferecendo os mais apetitosos sushis e sashimis
enquanto se ouve música ao vivo é inesquecível.
É possível aprender a fazer sushi com o chefe em uma
aula particular. Já o restaurante Agua propõe culinárias
do Mediterrâneo e do Oriente Médio com influências
mexicanas. À noite, não se deve perder as apresentações

de música e de danças típicas. Para os apaixonados
por carnes de primeiríssima qualidade, um jantar
no restaurante Seared é quase que uma obrigação.
Cortes de carnes nobres, presunto ibérico e ostras são
algumas das especialidades. O restaurante oferece um
menu para quem não come carne também. Na visita
ao Spa, recomenda-se fazer uma massagem “Immune
Boosting”, que serve para desintoxicar e melhorar a
função imunológica do corpo.
Os produtos utilizados são da ESPA, uma empresa de
cosmetologia criada pela inglesa Susan Hamsworth.
Uma outra atividade interessante é o ritual de purificação
durante o pôr do sol. Guiados por um “Shaman”, esse
antigo ritual maia serve para afastar as energias
negativas e limpar a aura. O hotel tem serviço de transfer
para o aeroporto.
Maiores informações:
www.oneandonlyresorts.com/palmilla
souzamauricio@hotmail.com
@mauriciocool
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Astors, Carnegies, Vanderbilts, Morgans e Mellons. Hoje,
é o lugar preferido de Warren Buffett, Donald Trump,
Alice Walton, Erin Lauder, Rod Stewart, Tommy Hilfiger
e Vera Wang, entre outros. A revista Robb Repport citou
que Palm Beach “ é a melhor cidade para se viver nos
Estados Unidos da América” e é sempre documentada
na televisão e no cinema por sua riqueza e filantropia.
The White Elephant Hotel, Palm Beach
Localizado a poucos passos do Shopping Center Royal
Poinciana Plaza, a dois quarteirões da praia, a poucos
minutos da famosa Worth Avenue e a quinze minutos
do aeroporto de West Palm Beach (PBI), o hotel é um
espetáculo! Para os amantes de arte e de design,
esse é o local ideal. A fachada de 1924, em estilo
mediterrâneo, foi mantida e o interior foi completamente
reestruturado. No lobby super espaçoso estão os livros
sobre viagens, design e arquitetura da renomada editora
francesa Assouline, belíssimos lustres, corredores com
fotografias e várias esculturas com elefantes, a marca
registrada do hotel e símbolo de prosperidade. O hotel
tem uma frota de BMW e de Audi, que está disponível
para os hóspedes e por ordem de chegada.

THE WHITE ELEPHANT
HOTEL. UMA JÓIA NA ILHA
DE PALM BEACH
Um pequeno hotel boutique abre as portas na exclusiva
ilha de Palm Beach, na Flórida, e é o lugar de escolha
das celebridades.

TEXTO: Maurício de Souza
FOTOS: Maurício de Souza
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A ilha de Palm Beach se encontra em uma região da
Flórida que é formada por 39 cidades. Há muito o que se
fazer nesse paraíso onde 50 bilionários, da lista Forbes,
em 2021, escolheram ter uma segunda ou terceira
residência. Tudo em Palm Beach é perfeito! Os jardins
são esplendorosos, o lixo é coletado cinco vezes na
semana, existem dois postos policiais e três corpos de
bombeiros. A ilha tem somente 28.7 km², onde 10.8 km²
estão cobertos por terra e 17.9 km² por água. Durante
o inverno no Hemisfério Norte, os assim chamados de
“snowbirds” se mudam para essa região em busca de
calor e uma melhor qualidade de vida. E Palm Beach
oferece isso e muito mais. Durante a temporada, a
cidade tem vários campeonatos de golfe, hipismo,
concertos, feiras gastronômicas, lojas de artigos e de
automóveis de luxo, boutiques de designers famosos e
uma infinidade de cafés e de restaurantes premiados. A
ilha de Palm Beach é um verdadeiro paraíso para os que
podem lá passar alguns meses do ano. Antigamente, a
ilha servia como refúgio para as famílias Rockefellers,

O White Elephant Hotel também tem motoristas para
levar os clientes à praia ou a lugares não muito distantes.
Alguns hóspedes preferem ir à pequena academia
de ginástica, que tem aparelhos de última geração, e
depois se refrescar na piscina com seus gigantescos
ombrelones enquanto outros optam por explorar o que a
cidade oferece de melhor. Totalizando 32 luxuosíssimos
aposentos -sendo 19 suítes e 11 quartos deluxelindamente decorados em tons neutros, com objetos
de arte e móveis da Escandinávia, não falta nada para o
hóspede exigente. A suíte número 212 tem uma entrada
particular, uma varanda com vista para o pátio, uma sala
de estar com televisão LED, um sofá bem confortável,

TRAVEL
apetitosos sushis e sashimis. O restaurante tem vários
itens no menu para satisfazer as necessidades dos
clientes veganos ou dos que preferem comidas naturais.
A carta de vinhos é bem vasta propondo bebidas
provenientes de vários países. O grupo hoteleiro também
tem uma outra propriedade na ilha de Nantucket, no
estado de Massachusetts.
Por fim, se estiver procurando o lugar ideal para passar
as férias, o The White Elephant Hotel tem a localização
perfeita e um serviço excepcional na maravilhosa ilha
onde os bilionários escolheram viver.
Para maiores informações, visite o site
www.whiteelephantpalmbeach.com
souzamauricio@hotmail.com
@mauriciocool

cadeiras com detalhes em couro, saídas de tomadas
para eletrônicos em todos os cantos, um armário com
uma bancada em mármore, mini bar com água mineral
gratuita, máquina de café Nespresso e utensílios de
cozinha luxuosos. O quarto de dormir tem uma cama
gigantesca com roupa de cama em algodão italiano, um
amplo armário e um interruptor que controla as luzes
e as cortinas. No amplo banheiro, piso com belíssimos
azulejos, duas pias separadas e um box com chuveiro
com água que cai como se fosse chuva torrencial. Todos
os cosméticos são da casa francesa L’Occitane e da casa
alemã Dr. Hauschka.
Comer no único restaurante do hotel, no Lola 41, é uma
viagem pela Ásia e pelo Mediterrâneo. Plantas verdinhas
e ombrelones listrados de preto e branco fazem parte da
decoração. Aberto para café da manhã, almoço, chá da
tarde e jantar, o lugar é bem disputado entre a sociedade
local. O cardápio é à la carte e na primeira refeição do
dia são servidos os clássicos ovos beneditinos, omeletes,
cereais, frutas, salmão, queijos, presuntos e diferentes
tipos de sucos naturais. Já no jantar, as opções são os
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THE RITZ-CARLTON CANCÚN:
O PADRÃO OURO
100 anos de história. Com um credo inabalável e uma
filosofia corporativa de compromisso inabalável com
o serviço, tanto em nossos hotéis quanto em nossas
comunidades, o The Ritz-Carlton foi reconhecido com
vários prêmios por ser o padrão-ouro de hospitalidade.
Nos Estados Unidos, a The Ritz-Carlton Investing
Company foi fundada por Albert Keller, que comprou
e franqueou o nome. No início de 1900, vários hotéis
eram conhecidos como The Ritz-Carlton, em lugares
como Boston, Filadélfia, Pittsburgh, Atlantic City
e Boca Raton. No entanto, em 1940, nenhum dos
hotéis estava operando, exceto o The Ritz-Carlton,
Boston. O hotel incorpora a melhor experiência de
luxo, engenhosidade Yankee e sensibilidade social
de Boston. Os padrões de serviço, restaurantes e
instalações deste marco de Boston serviram como
referência para todos os futuros hotéis e resorts RitzCarlton em todo o mundo.

Texto: Maurício de Souza
Fotos: Divulgação
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Em 1983, a The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC foi
formada. Liderada pelo presidente e fundador, Colgate
Holmes, ao lado de Horst Schulze, Joe Freni, Ed Staros
e Hervé Humler, a empresa começou a se expandir,

adicionando novas propriedades nos Estados Unidos.
Em dois anos, a marca abriu cinco hotéis, incluindo
The Ritz-Carlton, Buckhead, The Ritz-Carlton, Atlanta,
The Ritz-Carlton, Laguna Niguel e The Ritz-Carlton,
Naples. Essa rápida expansão continuou e, no final
de 1992, o The Ritz-Carlton havia se expandido para
23 hotéis de luxo excepcionais, ganhando seu primeiro
Malcolm Baldrige National Quality Award. No ano
seguinte, abriram seu primeiro hotel na Ásia, o The
Ritz-Carlton, em Hong Kong.
O sucesso da The Ritz-Carlton Hotel Company atraiu
a atenção da indústria hoteleira em 98 e a marca foi
comprada pela Marriott International. Desde esta
compra, o The Ritz-Carlton continuou a crescer,
oferecendo um serviço excepcional e atendimento
genuíno aos seus hóspedes em todo o mundo. Em
2000, The Ritz-Carlton Residences abriu sua primeira
propriedade em Washington, DC, seguida por sua
primeira propriedade Destination Club, Aspen
Highlands, Colorado em 2001. Além de dezenas de
novos hotéis em todo o mundo, em 2008 a empresa
abriu o primeiro Propriedade Ritz-Carlton Reserve,
oferecendo uma experiência de santuário privado em
Phulay Bay, Krabi, Tailândia.
Hoje, a empresa continua a crescer e a inspirar as
viagens mais significativas da vida nos destinos mais
desejáveis do planeta.
“Sofisticação e requinte predominam no ambiente
do Resort Caribenho, situado na melhor localização
de Cancun. O Spa e a gastronomia se destacam. O
LOUNGE VIP oferece um serviço de All Inclusive. Piscina
impecável com jacuzzis e vista cinematográfica!”,
ressalta Marcelo Jardim, diretor da COOL Magazine.

Agora, confira 10 motivos para escolher o The Ritz
Carlton Cancun:
• Prêmios e reconhecimentos: Forbes Travel Guide Five-Star
Hotel e Triple Five Diamond AAA
• Localização ideal: a 20 minutos do Aeroporto Internacional
de Cancun e próximo aos centros comerciais e lojas de
grifes.
• Vistas de tirar o fôlego: 363 quartos com varanda privativa
de frente para o Mar do Caribe
• A extraordinária experiência no nível do clube
• Restaurantes de alta gastronomia premiados: Fantino e
The Club Grill
• Centro Culinário Único
• O único restaurante de Cancun na praia: Casitas
• Espaços funcionais e eventos mágicos
• 26 anos de excelência e serviço lendário
• Hospitalidade Mexicana: cultura, sabores, cores e texturas.

Para mais informações visite:
www.ritzcarlton.com/en/hotels/mexico/cancun
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AO INFINITO E ALÉM
O turismo e a exploração espacial são a grande
virada no mercado, segundo especialistas. O ano de
2021 foi marcado pelo voo do Ingenuity em Marte e o
lançamento do James Webb.
O ano de 2021 foi de grandes acontecimentos na
história espacial: cidadãos comuns foram ao espaço, o
helicóptero Ingenuity voou na fina atmosfera de Marte
e o maior e mais poderoso telescópio do mundo, o
James Webb, foi lançado pela Nasa.
Segundo análise do The Washington Post em uma
matéria especial completa sobre o turismo espacial
em Negócios, o próximo ano pode ser ainda maior
do que foi 2021 em relação à pesquisa espacial. A
expectativa é que o mundo acompanhe os primeiros
passos da missão de retorno do homem à Lua.
A Nasa está preparando o programa Artemis, no
qual astronautas vão retornar ao solo lunar em 2025.
Depois de anos de desenvolvimento e bilhões de
dólares gastos, a agência espacial norte-americana
irá lançar o foguete Space Launch System (SLS) e a
cápsula da tripulação Orion, que irá para o satélite.
Primeira missão do ano, a Artemis I está marcada para
março ou abril. De acordo com o The Washington Post,
a Orion será enviada, nesse primeiro momento, sem
uma equipe técnica a bordo. Se tudo correr bem, em
maio de 2024, será realizada a Artemis II, novamente
com a Orion, mas dessa vez com astronautas a bordo,
para voar ao redor da Lua.
Em 2025, a Nasa espera então que uma equipe
técnica pouse na Lua. Se o que está planejado ocorrer,
será a primeira vez desde o projeto Apollo. Tudo
isso depende do sucesso prévio de voos testes e da
capacidade da SpaceX de colocar sua nave espacial
em funcionamento, explica a reportagem. A Space
X, de Elon Musk, tem um contrato bilionário com a
Nasa – US$3 bilhões -- e a espaçonave da empresa
é que será usada para transportar a tripulação até a
superfície da Lua. A SpaceX tem feito testes e vários
deles terminaram em explosões. Mas em maio de
2021, foi realizado um pouso com sucesso.
De acordo com a pesquisa, poderá ter a estreia
de uma série de novos foguetes, como o Vulcan, da
United Launch Alliance e o Terran 1, da Relativity
Space. Depois de problemas em 2021, a Boeing ainda
deve lançar a espaçonave Starliner em maio. Ela
está sendo projetada para transportar astronautas
da agência espacial norte-americana para a Estação
Espacial Internacional, que deverá receber ainda o
Dream Chaser, da Sierra Space, um avião espacial
que parece uma versão miniatura do ônibus espacial.
A espaçonave Dragon, da SpaceX, que levou duas
tripulações à estação espacial em 2021, deve continuar
voando neste ano. A Blue Origin, de Jeff Bezos, que fez
3 viagens, planeja fazer seis ou mais voos suborbitais
em 2022. E a Virgin Galactic, de Richard Branson,
espera começar a oferecer serviço comercial em seu
avião espacial.
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DESTINO PATACHO:
THE COMPASS OF FREEDOM
A opção premium para a virada de ano em 2021 no
Nordeste foi o Destino Patacho, oferecendo quatro dias
de festas ALL INCLUSIVE em um line up com artistas
internacionais e nacionais de peso.

@destinopatacho
Texto: Caroline Menis
Fotos: Pedro Meneze
e Errolflinn
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O evento teve como tema: Destino Patacho apresenta
The Compass of Freedom. Inspirada na Odisséia de
Homero, as festas de ano novo ODISSEIA, EXÓTICA,
LUMNIA, CARAVELA e FLEUR DE LOTUS, contaram com
os estilos Afrohouse, Techno, House, Disco, Pop, Nu,
Indie, Brasilidade, Tribal e Tecno Melódico. As principais
atrações foram Sebastian Léger, Facundo Mohrr, Laolu,
Themba, AudioFly, MAGA, WhoMadeWho e The Martinez
Brothers.

29 | COOL MAGAZINE

RESORT

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL
CANCUN RESORT: O HOTEL
EM CANCUN COM A MELHOR
PRAIA PARADISÍACA.
Bem-vindo a um antigo paraíso! Rodeado por areias
brancas naturais e pelas águas cristalinas do Mar do
Caribe, o Presidente InterContinental Cancun Resort
oferece um paraíso de luxo com comodidades que
apenas um hotel de classe mundial poderia oferecer.
Acorde todos os dias contemplando as impressionantes
vistas que o Mar do Caribe nos oferece a partir de um de
nossos 300 quartos e suítes, equipados com tecnologia
de ponta e com todo o conforto que você precisa para
viver umas férias incomparáveis.
Poucos hotéis em Cancun oferecem tanto estilo quanto
o Presidente InterContinental Cancun Resort. Seduza
os seus sentidos nos nossos espaços confortáveis,
enquanto delicia o seu paladar com o sabor requintado
dos nossos restaurantes e bares. Construído na que é
considerada a melhor praia de Cancun, nosso hotel de
luxo em Cancun fica a apenas 15 minutos da cidade e de
sua vida noturna.

Texto: Maurício de Souza
Fotos: Divulgação
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Um santuário de luxo e conforto com quartos higienizados,
Wi-Fi de cortesia, pet friendly, e o melhor da gastronomia
nacional e internacional. E também, você pode realizar
reuniões e eventos, organizando-os como você sempre
imaginou. O hotel disponibiliza espaços únicos ao ar livre
e salas elegantes e de grande capacidade para todo o
tipo de eventos, conferências e reuniões. Com equipe
especializada que cuidará de todos os detalhes para que
seu evento seja um sucesso.
Já pensou em se casar na praia em Cancun, digno de um
conto de fadas? Prefere comemorar à beira do Mar do
Caribe, em um belo jardim ou em uma de nossas salas?

Os espaços se adequam perfeitamente a diferentes
alternativas de design, iluminação e decoração, que
farão do seu evento um momento mágico e inesquecível.
É inimaginável quantas atividades você pode fazer
durante a sua estadia em Cancun! Passeie por suas
antigas ruínas maias, apaixone-se por seus parques
paradisíacos e reservas naturais ou nade com golfinhos
e arraias.
Para mais informações, acesse:
https://presidenteiccancun.com
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ANA CLARA LIMA
A carioca que tem conquistado o público como
apresentadora da Rede Globo, nascida em 11 de abril
de 1997, ficou conhecida após participar da décima
oitava edição do Big Brother Brasil, ficando entre os
finalistas.
No ar em “É Tudo Novela”, do Canal Viva, milhões
de pessoas acompanham seu trabalho pela TV e pela
internet. Hoje, a TV conta com o humor e carisma
de , uma jovem repórter, apresentadora e atriz que
vem ganhando cada vez mais notoriedade. Desde sua
participação no BBB20, entrou para um grande escritório
de agenciamento e fechou contratos com os principais
canais Globosat; conquistando o amor do público com
suas apresentações, reportagens e coberturas de
eventos transmitidos na televisão e em plataformas
digitais. No ano de 2021, também foi a ganhadora do
prêmio “Comunicadora do Ano”, pela revista Glamour.
Somando assim com outras conquistas como o Prêmio
GShow em 2018 e o Uol Troféu Rock in Rio 2019.
O sucesso da artista não fica só nas telinhas, ela se
tornou uma grande influenciadora digital e hoje conta
com uma rede com mais de 9,5 milhões de seguidores
no Instagram. Em seu canal no YouTube, Ana narra o
cotidiano, traz dicas, e reúne milhares de visualizações
com os vlogs. A ruivinha também é assunto no mundo
dos negócios, já que vem sendo embaixadora de muitas
marcas como Eudora, Americanas, Rico Investimentos,
Benetton Perfumes, entre outras. Com 24 anos, a
jovem se tornou uma das maiores referências como
apresentadora e na internet, atualmente, além do
“Tudo é Novela”, ela está apresentando no multishow o
programa “BBB - A eliminação” e também na Globoplay
- “Fora da casa”.
Confira a entrevista exclusiva da Ana Clara para a COOL
Magazine.
Cool: Você está na internet desde muito nova, a época
do Vine certamente foi um grande passo para você
se tornar conhecida nas redes e iniciar a construção
da sua carreira. Participar do BBB18 foi um grande
divisor de águas, nesse quesito? Você tinha esse
sonho de ser famosa ou simplesmente aconteceu?
Eu sempre soube que queria trabalhar com
comunicação, com pessoas, podendo ter esse contato
e podendo dividir conteúdo! Amo estar à frente
das câmeras, sempre foi um sonho trabalhar com
audiovisual, fama não, aconteceu! (risos).

@anaclaraac
Texto: Caroline Menis
Fotos: Fernanda Garcia
Styling:Milton
Castanheiras
Beleza: Lu Rech
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Cool: Muitos fãs e admiradores do seu trabalho
ficaram chateados com a sua saída como
apresentadora do #RedeBBB: Fora da Casa. O que
acontece agora? Quais são os próximos passos para
a Ana Clara?
Já está acontecendo tanta coisa né! Estou com dois
outros programas, entrando para a família Multishow,
abrindo novos caminhos. Estou muito tranquila em
relação a isso, meus chefes estão contentes então
estou aproveitando as novas oportunidades muito
entusiasmada! Pra depois do BBB ainda não posso
contar, mas teremos muito trabalho ao longo do ano.

Cool: Se você pudesse se descrever em uma palavra,
qual seria?
Intensidade!
Cool: É notória a sua evolução como apresentadora,
pode-se dizer que recentemente você ganhou
reconhecimento e ainda mais espaço na emissora.
Como tem sido pra você essa trajetória?
Muito obrigada!! Eu fico muito feliz com esse
reconhecimento e com tudo que tem acontecido pra
mim. E a cada ano tenho uma nova surpresa com
meu trabalho e uma nova motivação. Estou adorando
tudo! Fora que é um prazer trabalhar com o Bruno, é a
primeira vez que apresento um projeto em conjunto e
ele é um parceiro exemplar, só tenho elogios!
Cool: O que você curte fazer no seu tempo livre?
Adoro ler, cuidar da minha saúde e estar com a família
e os amigos. Um bom restaurante e cinema é um
ótimo passeio para descansar!
Cool: O que é COOL para você?
Ser você mesmo, ser autêntico, educado, que respeita
as pessoas.
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5 EXPERIÊNCIAS DE BEMESTAR PARA TE AJUDAR A
LIDAR COM ANSIEDADE
A Cool Magazine lista 5 experiências em locais
renomados, mundo afora, que prometem ajudar com a
ansiedade. Confira.
Equoterapia na “Capital do Cavalo” dos Estados Unidos
Um crescente corpo de pesquisas científicas demonstra
que as interações com animais de terapia proporcionam
benefícios, desde a redução da pressão arterial e do
colesterol, até a melhora da autoestima. A terapia
assistida por animais data de mais de 150 anos e,
recentemente, teve um ressurgimento da popularidade
na comunidade de bem-estar. Localizado na charmosa
cidade de Middleburg, Virgínia, repleto de tradições
equestres, o Salamander Resort & Spa oferece um
centro equestre de classe mundial. Com 25 hectares, o
belo Centro Equestre apresenta um estábulo de 14.000
pés quadrados completo com 22 baias, 9 belos piquetes
e uma espetacular arena de equitação ao ar livre. O
resort oferece uma experiência única de Comunicação
Equina que conecta o cavalo e o humano e inclui
tópicos de liderança, autenticidade, comunicação clara
e o impacto da linguagem corporal e da energia. Os
hóspedes aprendem técnicas de comunicação usando
sinais verbais, de linguagem corporal e de energia, que
permitem a comunicação com os cavalos. A experiência
dura, aproximadamente, 2 horas e custa US $ 135 por
pessoa.

Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação
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Bem-estar através da arte em Marrakech
O ato de ser criativo ajuda as pessoas a expressarem
experiências, conectarem-se com seus pensamentos e
sentimentos íntimos e pode ajudar a diminuir o estresse
e a ansiedade do dia a dia. Reconhecido como o melhor

centro de bem-estar da África, o Royal Mansour Spa
investe em uma ampla variedade de tratamentos para
o corpo e a mente. O spa de luxo acaba de inaugurar
o Atelier d’Artiste, uma estufa com painéis de vidro
cercada pela serenidade tranquila dos amplos jardins
da propriedade. Aperfeiçoando ainda mais a abordagem
de 360 graus do Royal Mansour Marrakech, o Atelier
d’Artiste sedia sessões de terapia de arte, incluindo:
pintura, modelagem, cerâmica e caligrafia, cada uma
delas, começando com uma sessão de meditação
guiada. Disponível à la carte ou como parte dos retiros de
bem-estar de vários dias, os hóspedes podem escolher
entre sessões privadas ou sessões em grupo para casais
ou familiares com o especialista residente.
Os workshops criativos de duas horas visam aliviar o
estresse, reduzir a ansiedade e estimular a autorreflexão,
por meio do ato de aprender uma nova habilidade. As
sessões começam em $ 225 USD por pessoa para
sessões de duas horas, para um máximo de quatro
pessoas em cada classe.

Dance ao som do seu próprio tambor em Playa del
Carmen
Por milênios, as comunidades se reuniram em torno dos
ritmos ancestrais das planícies da África e dos vales da
Mesopotâmia. Sentir a música, em sua forma mais pura,
nos move, nos transporta e nos liberta. O Palmaïa, The
House of AïA, um novo e exclusivo enclave de praia em
Playa del Carmen no México, foi totalmente projetado
para reconectar hóspedes com a natureza, a santidade
da vida e o verdadeiro espírito humano. Um destaque da
oferta de bem-estar é o programa de Rituais de Som que
presta homenagem ao ambiente musical de Tulum, em
um ambiente descontraído. A praia se torna um palco
para músicos experimentais criativos que transportaram
os hóspedes, através de batidas profundas e curadoras, e
música eletrônica de fusão profunda com sobreposições
acústicas. Esses rituais musicais gratuitos acontecem
diariamente, das 16h a meia-noite, permitindo que
hóspedes de todas as idades se expressem livremente,
por meio da dança e do movimento, sem qualquer
julgamento.
Bem-estar nutricional nas Maldivas
A marca tailandesa Anantara Hotels, Resorts e Spas
ganhou o prêmio de Melhor Marca de Spa de Hotel
do Mundo pelo quarto ano consecutivo em 2020 e é

mundialmente conhecida por sua inovação no espaço
de bem-estar e compromisso com serviços de spa de
classe mundial. Nos resorts de luxo, o Anantara Dhigu
e o Anantara Veli, nas Maldivas, acabaram de lançar um
programa de terapia nutricional. Os hóspedes têm acesso
a uma Naturopata e Terapeuta Nutricional residente que
possui profundo conhecimento dos sistemas do corpo e
orientação nutricional adequada para aumentar a função
e a saúde.
Ela oferece consultas de nutrição e estilo de vida de
90 minutos que incluem testes antropométricos para
avaliar a composição corporal dos hóspedes, observando
a gordura corporal, hidratação celular, massa muscular
e idade metabólica. Levando todos esses dados em
consideração, ela analisará quais sistemas de seu corpo
requerem nutrição e suporte para atingir o equilíbrio
geral. Os hóspedes recebem um plano de dieta, estilo
de vida e suplemento personalizado com uma variedade
de recomendações fáceis de implementar, durante a
própria estadia nos resorts e um plano mais detalhado
para continuar em casa. Uma consulta de nutrição e
estilo de vida custa a partir de US $ 305 por pessoa, por
90 minutos e, seminários e aulas culinárias, a partir de
US $ 50, por pessoa, por 90 minutos.
Os poderes curativos do mar Mediterrâneo
A talassoterapia, derivada da palavra grega thalassa,
que significa “mar”, é uma terapia baseada no uso
sistemático da água do mar, quimicamente semelhante
ao plasma sanguíneo humano. A água do mar tem
fortes propriedades curativas, promove o fluxo venoso
e linfático, remove toxinas, hidrata e revitaliza a pele.
Localizado no sul da Sicília, nas margens do majestoso
mar de Mediterrânea, o Verdura Resort & Spa é um
verdadeiro destino de bem-estar. Alojado em pavilhões
agrupados em torno de um pátio ao ar livre, o centro
de bem-estar de 4000 m² conta com quatro piscinas
externas de talassoterapia aquecidas, entre 25 ° C e 37 °
C, cada uma, com diferentes densidades de sal, minerais
e organismos, com uma série de cachoeiras e banheiras
de hidromassagem.
Os hóspedes passam por um circuito de quatro piscinas,
gastando de 15 a 20 minutos em cada, o tempo ideal
para conseguir a troca eletrolítica. A primeira piscina, a
de Arquimedes, contém os sais marinhos mais solúveis
e, em particular, cloreto de magnésio e, também é a
mais quente de todas. A alta densidade do sal e a alta
temperatura permitem a osmose dos sais marinhos na
pele. A absorção dos sais marinhos inicia o processo
de desintoxicação do corpo. Na segunda piscina, o
processo de desintoxicação continua drenando o corpo e
removendo as toxinas. Na terceira piscina, a temperatura
e a salinidade são mais baixas, proporcionando um efeito
regenerador e anti-inflamatório no organismo. Os jatos
em cascata tonificam e liberam os músculos da região
cervical e dorsal. Na quarta piscina e, mais fria que as
anteriores, ao contrário da vasodilatação provocada
pelas três piscinas mais quentes, há o estímulo à
vasoconstrição, que tem um efeito tonificante e promove
o exercício vascular. Esta é a mais profunda das quatro
piscinas, com inúmeros jatos de hidromassagem vindos
do solo para atingir todo o corpo. A experiência de
talassoterapia está incluída na diária de uma estadia em
resort de luxo.
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QUAL É A RELAÇÃO ENTRE
MODA E SAÚDE PARA A
GERAÇÃO Z
Os padrões de beleza nas redes sociais voltam a
impulsionar os distúrbios alimentares com o comeback
dos anos 2000 na moda.
Com a volta dos anos 2000 na moda, surge uma grande
preocupação que percorre em discussões nas redes
sociais. A cintura baixa retrata uma possível “volta” do
culto pela magreza excessiva, indicando a romantização
pelos distúrbios alimentares. Mas por que a moda sempre
está relacionada com padrões de beleza impossíveis de
serem conquistados?
Hip dips, gap legs, barriga seca, rosto e corpo com traços
finos e majoritariamente menores são uma das poucas
tendências vigentes a voltarem em 2022. Como um
grande alvo de tendências, as irmãs Kardashian Jenner
inclusive já começaram a apostar nessa volta ao natural
e magro, um exemplo é Kim Kardashian, ex-mulher do
artista Kanye West retirar um pouco de seu enchimento
nos glúteos. Sua aparição na mídia com o corpo
aparentemente menor causou várias polêmicas sobre
a possível volta dos padrões de beleza excessivamente
magros, assim como era nos anos 90 onde notoriamente
víamos modelos de passarela muito abaixo de seu
peso, visando o estilo “Heroin Chic” com Kate Moss. A
consequência em busca do corpo ideal, idealizado pela
indústria da beleza e da moda, nos faz rever ao longo
da história, o conceito de beleza que tornou-se um
dos principais instrumentos de controle usados pela
sociedade capitalista patriarcal, limitando a liberdade
humana, principalmente feminina. A famosa cultura da
padronização seletiva da mulher para o homem hétero
cis. Nas revistas de moda, anúncios e publicidades do
Instagram, alcançar o sucesso e felicidade remete-se
a corresponder um padrão específico de beleza, nem
que, para isso, ela precise se submeter a estilos de vida
específicos e destrutivos. Hoje em dia, algo normalizado
entre as gerações Millennial e Gen Z.
Os padrões de beleza, nada mais são que conjuntos de
normas estéticas que desejam formatar a aparência das
pessoas, mais precisamente, seus corpos. Apesar de
haver hoje em dia um grande debate sobre a importância
da diversidade e inclusão, a beleza “quase-perfeita”
(branca) é influência das redes sociais praticamente
globalizando as milhares de influenciadoras que vendem
corpos esculturais e rostos perfeitos contribuem para
uma uniformização.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Pexel
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Desde os 80 até hoje, a hipervalorização do estético
acima de tudo pode levar a consequências drásticas,
geralmente ainda na fase da adolescência. A busca por
um corpo perfeito pode ocasionar até mesmo problemas
de saúde mental, segundo estudos publicados na
revista científica Frontiers in Psychology. Tendo em
vista que terapias psicológicas não foram suficientes
para a resolução da maioria dos distúrbios alimentares,
tratamentos psiquiátricos e pedagógicos também
devem ser associados para a reversão do problema. A
Organização Mundial da Saúde também afirma que

cerca de 70 milhões de pessoas sofrem com distúrbios
alimentares no mundo, sendo a incidência muito maior
entre mulheres: entre 85% e 90% das vítimas dessas
doenças, o que reforça o problema social e sexista da
idealização dos padrões de beleza.
Muitas vezes, a pressão por um modelo de ‘vida saudável‘
forçada por influenciadores tem como base uma das
mais operantes instituições de opressão no mundo: a
gordofobia. Se a obesidade é, por um lado, um problema
de saúde pública, a pressão por um corpo perfeito e
seus impactos na saúde mental das pessoas é tão grave
quanto.
Dieta low carb, dieta sem glúten, dieta do jejum
intermitente, dieta Dukan, dieta paleolítica, dieta DASH,

dieta genética e dieta cetogênica, entre outras.…há
uma vasta opção de dietas na internet mas que não foi
feita para todos. Podem até te trazer resultados, mas
talvez um emagrecimento mal planejado acarretará em
diversos danos à sua saúde. Se sua vontade e intenção
é emagrecer por saúde, procure um profissional que te
auxiliará da melhor forma. O grande perigo das dietas
está relacionado à possível falta de nutrientes para o seu
organismo, prejudicando o funcionamento do organismo
a longo prazo. Dietas loucas criadas por pessoas sem
capacitação podem levar à fraqueza, perda de massa
muscular, desidratação, cansaço, aumento de colesterol
e doenças cardiovasculares, entre muitos outros
problemas, inclusive transtornos de imagem como a
famosa e temida anorexia, bulimia, ortorexia e vigorexia.
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BELEZA SEM DOR:
NOVA TÉCNICA REDUZ
DESCONFORTO NO PÓSOPERATÓRIO DE CIRURGIAS
PLÁSTICAS
Bloqueio regional dos nervos periféricos guiado
por ultrassom proporciona melhor experiência aos
pacientes, ampliando o bem-estar e favorecendo a
recuperação
“Para ficar bonita, tem que sofrer, tem que sentir dor”.
A frase, passada de geração em geração nas últimas
décadas, pode estar prestes a perder o sentido, graças ao
avanço da tecnologia e capacitação de profissionais. Uma
técnica inovadora, utilizada por outros profissionais e pelo
cirurgião plástico Leandro Faustino, está revolucionando
a prática da cirurgia plástica, especialmente na região
das mamas, como mastopexia e silicone, a técnica tem o
intuito de minimizar os desconfortos no pós-operatório,
possibilitando um atendimento mais humanizado,
focado em maior qualidade de vida e bem-estar. É o
bloqueio regional dos nervos periféricos guiado por
ultrassonografia.
O nome, apesar de parecer complicado, traz benefícios
evidentes, como explica o especialista e membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Leandro
Faustino. “Neste tipo de anestesia, usamos o ultrassom
justamente para localizar os nervos periféricos da
região que está sendo operada e aplicar diretamente
ali os medicamentos que bloqueiam a dor”, explica o
médico. “Isso é feito enquanto o paciente ainda está sob
anestesia geral e promove um pós-operatório totalmente
diferente”, diz. “Trabalhos científicos apontam uma
redução entre 20% e 50% nos níveis de dor”.
A técnica foi apresentada por Faustino durante o último
Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, em novembro,
em Maceió, e chamou a atenção dos profissionais
presentes, não apenas por oferecer um atendimento
mais humanizado, centrado na melhor experiência
do paciente com a redução expressiva das dores, mas
também por favorecer a recuperação. “Sem dor, a pessoa
passa a caminhar mais rápido e pode ter alta mais cedo,
o que implica em menos complicações como tromboses
e embolias, além de diminuir os custos de internação”,
ressalta o especialista. “O resultado é um processo
muito melhor e com altos índices de satisfação”.
“A precisão do ultrassom habilita uma localização exata
dos nervos periféricos, então, conseguimos recorrer
a esta técnica mesmo em cirurgias abdominais e em
outros locais em membros inferiores e superiores”,
esclarece a anestesista Laís Martins, fundadora do
grupo Uniq de anestesistas.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Faustino alerta, contudo, que é preciso uma ampla
capacitação dos médicos e da equipe de anestesistas
antes de passar a adotar esse avanço, para que tudo
ocorra sempre com segurança e eficácia. “Vejo uma
vontade imensa dos melhores profissionais em quebrar
paradigmas tradicionais e criar novas soluções baseados

em estudos, tecnologia, alinhados ainda à preocupação
crescente com o bem-estar de quem está passando
pelos procedimentos”, avalia. “Acredito que esse esforço
é percebido e se aproxima mais não só o médico do
paciente, mas um ser humano como outro, com mais
empatia e benefícios para todos”, conclui.
Sobre Leandro Faustino
Formado em medicina pela Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) e com residência em cirurgia
plástica na UNIFESP, passou parte de sua residência no
mundialmente famoso Massachusetts General Hospital,
da Universidade de Harvard, nos EUA. É Membro Titular
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, possui
Mestrado em Cirurgia Plástica pela UNIFESP e pósgraduação em Cosmiatria, Laser e Procedimentos
Estéticos no Hospital Israelita Albert Einstein. Ao longo
de sua carreira coleciona prêmios e homenagens, com
formação e experiências complementares nos Estados
Unidos, em Dubai e na Áustria. É autor de artigos
científicos, capítulos de livros e artigos em revistas de
grande circulação na mídia. Atualmente, faz parte do
quadro médico de renomados hospitais como Sírio
Libanês e Albert Einstein e Human Clinic.
Serviço:
Site: https://doutorleandrofaustino.com.br
Instagram: @drleandrofaustino

ALIMENTOS CHAVE PARA A
SAÚDE DA MULHER
Ano novo, hábitos de saúde e alimentação melhores!
A Dra. Fernanda Paulucci, profissional de nutrição
funcional personalizada, dá dicas para uma alimentação
saudável e cheia de nutrientes para mulheres.
As mulheres são mais sensíveis ao estresse do dia a
dia e, ao longo da vida, passam por muitas oscilações
hormonais. A alimentação saudável, principalmente
quando é planejada de forma individualizada, dá o
suporte necessário para corrigir esses possíveis eventos,
desequilíbrios causadores de sinais e sintomas comuns
como: celulite, acne, cólicas, retenção de líquido,
excesso do fluxo menstrual, anemia, dores nas mamas,
candidíase, infecção urinária, constipação, mioma,
endometriose, cistos nos ovários/mamas, problemas
tireoidianos, alterações do peso corporal, entre muitas
outras questões.
Na saúde da mulher, o chá de folhas de amora se
mostra muito benéfico em várias fases da vida, por
exemplo, aliviando cólicas menstruais e combatendo
os calores da menopausa. A folha também contém
muitos antioxidantes, retardando o envelhecimento
das células do corpo. O Inhame é uma substância com
estrutura similar ao estrógeno que reduz estes sintomas
da menopausa. Geralmente seu consumo é feito por 30
dias para contribuição na redução expressiva. As algas
marinhas inibem a produção ou facilitam a degradação
do estrogênio. Na endometriose, o consumo diário de
meia colher de chá de algas reduz as hemorragias e as
dores; também são fonte de vitamina B12, fundamental
para a saúde reprodutiva da mulher. Para proteção
contra o câncer, as lignanas são fitoesteróis que
protegem tecidos como as mamas. Um dos motivos é
que as lignanas reduzem o crescimento dos tumores.
Além disso, as Brássicas são fonte de vitamina C,
carotenóides, K e B9, de fibras e do mineral cálcio.
Possui também antioxidantes potentes como o indol-3carbinol e o sulforafano, capazes de diminuir o risco de
câncer de mama, proteção contra miomas e controle da
endometriose.
Existe alguma dieta específica para mulheres que
queiram diminuir as cólicas menstruais da TPM?
A dieta do mediterrâneo é campeã para melhora dos
sintomas da TPM. Existem alguns alimentos que aliviam
estes sintomas como o consumo de cacau, aveia e chia.
Existe alguma dieta para mulheres que queiram
aumentar a libido?
A libido feminina está ligada a inúmeros fatores, mas
posso dizer que a nutrição funcional junto da fitoterapia
pode contribuir para a melhoria do padrão de sono,
redução dos sintomas do stress e equilíbrio emocional
que são fatores importantes para o aumento da libido.
E dieta para aumentar a fertilidade?
Para as tentantes que querem engravidar ainda esse
ano, apostem em uma alimentação rica em cálcio,
magnésio e folato (B9), fundamentais para a fertilidade
e manutenção de saúde óssea, detoxificação de toxinas
e hormônios e controle do humor/ansiedade. O suco

verde, o abacate, e as frutas vermelhas também são
boas opções para o aumento da fertilidade.
Quais os principais alimentos de uma alimentação
saudável para mulheres maduras?
Romã, inhame, beterraba, brócolis, couve, couve-flor,
couve de Bruxelas, rabanete, repolho, linhaça, chá de
folha de amora, abacate, chá verde, abóbora, aveia,
frutas vermelhas/roxas num geral. O mais importante
mesmo, é lembrar de evitar ao máximo os farináceos,
açúcares, lácteos/embutidos e industrializados.
Serviço
+55 (11) 3884-7612 - Jardim Paulista
Whatsapp: +55 (11) 99946-6422
@drafernandapaulucci.nutri
www.fernandapaulucci.com
nutri.fernandapaulucci@gmail.com

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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SAÚDE MENTAL
Como conciliar o tempo frenético online se estamos
24 horas por dia conectados durante a pandemia, com
o home office? A internet pode ser uma saída para
relaxarmos nas horas vagas ou uma prisão mental?
A discussão é recorrente desde antes da pandemia
e a influência da tecnologia nas nossas vidas pode
impulsionar cada vez mais o Burnout.

Afinal, as redes sociais influenciam a nossa saúde
mental? Segundo artigo do Hospital Santa Mônica,
pesquisas revelam que os efeitos do consumo de
Internet podem ser prejudiciais à estabilidade emocional
e, nos casos mais extremos, gerar práticas danosas à
integridade da vida. Com o avanço tecnológico, houve
mais facilidade em conectar usuários entre si e com o
mundo. A tecnologia encurtou distâncias, aproximou
pessoas e promoveu a integração global, de uma forma
muito rápida. Em parte, isso trouxe inúmeras vantagens,
mas, por outro lado, o acesso desenfreado à Internet
vem gerando graves perigos.A relação entre redes
sociais e saúde mental tem sido assunto de discussões
e de estudos médicos e científicos. Esses profissionais
retratam a importância de buscar estratégias de
proteção da saúde de crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos dominados pela mais nova doença do
século: a adicção por Internet (AI).
As mídias sociais têm o mesmo potencial para viciar
que as drogas, o álcool e o cigarro. Nos Estados Unidos
o termo “fear of missing out” que, em português,
significa “medo de ficar de fora” ocasiona que pessoas
passem horas e horas em “atualizações de status”,
ou seja, rolando o feed, em um hábito que tende a ser
muito prejudicial à mente. Essa situação se agravou na
pandemia: o isolamento social deixa as pessoas mais
vulneráveis aos distúrbios psicológicos causados pela
utilização exagerada de redes sociais. O tempo excessivo
vago causa muitos pensamentos e por essa razão,
minimizar as consequências da adicção ou vício pela
Internet é um dos maiores desafios para a Saúde Pública.
Tendo esses malefícios em vista, algumas plataformas
de redes sociais agora “contabilizam” suas horas on-
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line, a fim de ajudar a população a maneirar, dentro
da sua bolha social.
Somado pesquisa da USP, a intrínseca relação
entre redes sociais e saúde mental pode aumentar
a vulnerabilidade aos seguintes problemas:
impulsividade; ansiedade excessiva; transtornos
de humor; consumo de substâncias; hostilidade e
comportamento agressivo; transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade; solidão, baixa autoestima
e tendência a atitudes suicidas.

Em muitos casos, a Síndrome de
Burnout ou Síndrome do Esgotamento
Profissional está relacionada às
longas horas dentro de uma rede
social, alimentando pensamentos
compulsivos, gerando um distúrbio
emocional com sintomas de exaustão
extrema, estresse e esgotamento
físico resultante de situações
de trabalho desgastante, que
demandam muita competitividade ou
responsabilidade.
O Burnout envolve nervosismo,
sofrimentos psicológicos e problemas
físicos, como dor de barriga, cansaço
excessivo e tonturas. O estresse e a
falta de vontade de sair da cama ou
de casa, quando constantes, podem
indicar o início da doença.
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feminino, da auto estima, da intuição, da nossa potência.
Se valorizar, impor seus limites, acender sua essência,
honrar sua sexualidade, que somente se encontra
através do autoconhecimento. Aqui nós fazemos
sessões de barras de access e contamos com terapias
especializadas para empoderar nossas deusas. Allém
de cuidar do exterior, fazemos campanhas sobre assédio
sexual e relacionamentos abusivos, traumas que 90%
das mulheres já sofreram ou sofrem até hoje.
O que fez você começar a trabalhar com o mercado de
Beleza?
Me formei em administração de empresas e era muito
infeliz com a minha rotina. Sempre fui apaixonada pelo
universo da beleza, até que resolvi fazer o primeiro curso
profissionalizante e me encontrei! Depois de uma fiz
mais de vinte outras formações em grandes academias
e pude começar a exercitar meu lado comunicativo e
criativo.
Tem alguma técnica específica que você gosta de usar?
Eu sou bastante intuitiva! Minhas clientes gostam de
dizer que tenho um olhar clínico, já visualizo o resultado
assim que a cliente senta na minha cadeira. Gosto de
usar o método assinado por mim que se chama Soul
Lights, uma técnica que traz suavidade, naturalidade e
saúde aos fios.
Por que é tão importante o visagismo e a colorimetria
para o hair style?
Acredito que o conhecimento leva à perfeição. Tanto
a colorimetria quanto o visagismo são indispensáveis
para a entrega de um trabalho impecável. A partir daí
saberemos qual cor/ corte ressaltará a beleza da mulher.
Assim como perceber traços de personalidade nos leva
a compreendê-la com mais clareza para que a cliente se
identifique com a mudança e aceite a transformação de
dentro para fora.

ALINE JABUR
Com mais de 14 anos no mercado de Beleza, com cursos
em grandes academias no mundo, a hair stylist Aline
Jabur é referência no método de mechas diferenciado
que ressalta a beleza natural da mulher e acredita na
Beleza Que Liberta - seu slogan. Seu principal foco
engloba serviços de correção de cor, corte e visagismo,
preocupando-se sempre com a saúde dos fios e
apaixonada pela marca BRAÉ. Aline tem a honra de fazer
parte do time dos experts BRAÉ HAIR CARE há mais de
um ano.
Confira a entrevista exclusiva com a hair stylist.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Qual o significado do seu slogan?
“AWAKE CONCEPT: A BELEZA QUE LIBERTA”. A
verdadeira beleza não é somente sobre o exterior. Não
é somente sobre como as pessoas te enxergam, mas
como você decide se manifestar para o mundo. Sentirse bem começa com um processo interno. Começa
com autoconhecimento. Quando você descobre sua
verdadeira essência, se aceita e se ama, você consegue
buscar sua melhor versão. A beleza começa de dentro.
O Awake Concept também tem como causa ajudar a
conscientizar a importância do despertar. Despertar do

Quais dicas você pode dar para os cuidados com o
cabelo no verão?
Usar protetor e leave-in antes e depois de entrar no mar
ou piscina, fazer uso de óleos para selar a cutícula, lavar
os cabelos na água fria, enxaguar os cabelos após sair
da piscina para retirar o cloro, usar os cabelos mais
naturais, sem uso de muito secador, trazendo um efeito
beach waves, aderir ampola capilar Bond Angel de BRAÉ
são excelentes para nutrição e tratamento.
Quais os cortes/cores mais recomendados/na moda
para 2022?
Minha aposta para cores, em 2022, são tons mais
quentes. Veremos muito loiro dourado, castanho neutro
e vermelho acobreado; também veremos cores mais
ousadas como lilás e rose gold que estarão em alta
para as personalidades marcantes. Já para os cortes,
os assimétricos e desconectados trazem um visual
moderno e autêntico, com muita personalidade. O long
bob, shaggy hair, blunt cut com corte reto e minimalista é
uma ótima opção para as clientes com formato do rosto
ovais e triangulares.
Serviço:
Contato: (11) 99740-9546 / (11) 95924-1354
@aline.jabur
alinejabur@hotmail.com

LENTES DE CONTATO
DENTAL: É POSSÍVEL TER
UM SORRISO NATURAL?
A ideia de que um sorriso para ser bonito tem que ser
artificial e extremamente branco, já caiu por terra!
É possível valorizar o seu sorriso de forma natural - a
COOL Magazine tirou todas as suas dúvidas e trouxe a
Dra. Daniela de Almeida Santos, referência em Lentes
de Contato Dentais e Alinhadores Invisíveis - para contar
tudo sobre um dos tratamentos mais procurados do
momento, mostrando que os benefícios das lentes vão
muito além da estética.

ANTES

Dra.Daniela, o que os pacientes mais procuram?
Geralmente, os pacientes têm em comum o desejo de
uma melhora estética do sorriso de forma muito natural,
sem perder sua individualidade. Quando o tratamento
indicado são lentes de contato dentais, tenho o cuidado
de personalizar cada lente mantendo características de
dentes naturais e um formato delicado.
Além da estética, quais os benefícios das lentes de
cerâmica?
Através das lentes, também temos a melhora da
saúde dos dentes, gengivas, músculos e articulações.
Podemos devolver o formato em dentes desgastados,
com a melhora da mordida e, consequentemente, de
problemas associados, como dor de cabeça intensa,
estalos na articulação e dores musculares na face. São
diversos benefícios!
Necessita de desgaste dos dentes naturais?
Esse “desgaste”, na maioria das vezes, precisa

DEPOIS
acontecer. Mas deve ser super controlado, apenas
arredondando bordas e criando um encaixe mínimo
na superfície da frente dos dentes, mantendo uma boa
espessura de esmalte. Nenhum procedimento visando o
embelezamento pode comprometer a sua saúde e seu
bem estar.
Precisamos colocar lentes em todos os dentes?
Essa é uma dúvida muito comum, mas não, não é
necessário! Avaliamos no sorriso qual a queixa principal
da paciente e o objetivo do tratamento. Além disso, qual
o nível de alteração de cor desejada e a amplitude do
sorriso - quais são os dentes que aparecem quando o
paciente sorri. Com essas informações personalizamos
o número de lentes necessárias.
Como fica a mastigação após as lentes?
Exatamente igual antes das lentes: tanto o corte, quanto
a trituração dos alimentos continua sendo possível com
as lentes - mesmo alimentos duros ou crocantes. Com
os devidos cuidados, é possível que esse tratamento
possa durar de forma bem satisfatória por mais de 10
anos.
Sobre Dra. Daniela de Almeida Santos
Dra.Daniela de Almeida Santos transforma sorrisos,
com lentes de contato dentais e alinhador invisível.
Graduada em Odontologia pela UFSM-RS, pós graduada
em Dentística e Cosmetologia - área que estuda a
estética do sorriso, especialista em Ortodontia e sócia
da Clair Odontologia - situada em Moema, bairro nobre
de São Paulo.
Acompanhe Dra.Dani no Instagram
@dradanialmeidasantos.
Agendamentos - (11) 2619-9838 | (11) 972032263

Texto: Nicoly Camila
Machado
Fotos: Franklin Maimone
e Dra. Daniela de
Almeida Santos
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A VOLTA DO HÍBRIDO
O Coworking é a melhor opção para o empreendedor ou
empresas de pequeno porte. Geralmente, o investimento
necessário para deslanchar seu projeto, sem ter que
alugar um escritório, com uma boa localização, ambiente
agradável para receber seus clientes, por muito menos
do que você imagina. O trabalho compartilhado chegou
há um tempo, mas ganhou nome nos últimos anos,
antes e durante a pandemia do Coronavírus, trazendo
uma vantagem: um espaço físico com muitos benefícios,
por um preço pequeno. Ideal para empresas, freelancers
e empreendedores, além da possibilidade de dividir
despesas gerais como luz, aluguel e compartilhar áreas
em comum, como refeitório, salas e muito mais, além de
aumentar a sua rede de relacionamentos.
Alugando uma estação de trabalho, de acordo com as
suas necessidades e recebe serviços e facilidades, além
da estrutura física. Tudo depende do que você precisa.
O termo Coworking não é de hoje, começou no final dos
anos 90, graças a Bernie Koven, designer de games
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interessado em conhecer como acontecia o trabalho
on-line. Logo após, dois empreendedores, nos Estados
Unidos, criaram a Hat Factory, com a ideia de compartilhar
o espaço usado por eles com outros profissionais e
rapidamente esse movimento se espalhou pelo mundo e
se transformou em uma tendência de mercado.
Segundo dados da Revista Exame, a ocupação dos
espaços de coworking aumentou 568% no Brasil, entre
2015 e 2019, sendo que o primeiro foi criado em São Paulo,
em 2007. Com certeza, uma tendência que veio para
ficar. Com o movimento em ascensão, é muito comum
para pequenos negócios das áreas de TI, comunicação,
advogados, arquitetos, coaches, engenheiros, designers,
entre outros.
Com a pandemia, muitas empresas deixaram seus
offices de lado, ou até mesmo, pararam de pagar e se
reinventaram com o , mas, agora com a volta do sistema
híbridos de trabalho, o Coworking continua sendo uma
opção muito válida para essa retomada do mercado, aos
poucos.

Uma pesquisa feita na Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP) e da Fundação Instituto de Administração (FIA)
mostra que muitos brasileiros têm sim a intenção de
permanecer em home office. A pesquisa mostra que
73% das pessoas estão satisfeitas em trabalhar em
casa, e o número continua crescendo.

OS IMPACTOS DO HOME
OFFICE POR DR. GILBERTO
BARROS
O home office é uma forma adotada por empresas na qual
os funcionários e colaboradores trabalham à distância,
geralmente feito em casa, por meios tecnológicos para
produzir junto à empresa. A modernização do mundo
atual, com redes móveis e infraestrutura de banda larga,
permite que o trabalhador atue diretamente de sua
residência com o mesmo rendimento e resultados que
o trabalho presencial.
Surgiu no Brasil oficialmente em 1997 no Seminário
Home Office/Telecommuting - Perspectivas de Negócios
e de Trabalho para o Terceiro Milênio. Durante esse
período, o uso de internet e de computadores pessoais
se popularizou no Brasil. E a partir daí, a qualidade das
redes só aumentou permitindo o avanço do home office
no Brasil. É um método adotado por várias empresas
há muito tempo. Com a pandemia e o isolamento social
feito em todo o mundo, trabalhar em casa foi uma
medida necessária para que os negócios não parassem.
A pandemia exigiu uma grande adaptação para o
mundo da internet, e as empresas que não tinham o
conhecimento necessário, acabaram ficando para trás,
muitas indo à falência.
Com a pandemia, até as maiores empresas do
mundo adotaram o modelo do home office. Como
exemplo, temos o Google. “Com muita cautela, e para
a proteção da Alphabet e da comunidade em geral,
agora recomendamos que você trabalhe em casa, se
sua função permitir”, escreveu Chris Rackow, vicepresidente de segurança global do Google, em um email.
Outra empresa foi a Apple, comandada por Tim Cook,
que acabou adotando o modelo de trabalho remoto.
Em um comunicado, o executivo afirmou que a medida
foi tomada em escritórios da Apple no mundo todo.
“Estamos adotando acordos de trabalho flexíveis em
todo o mundo, além da Grande China. Isso significa que
membros da equipe devem trabalhar remotamente,
e aqueles cujo trabalho exige que estejam no local
devem seguir as orientações para maximizar o espaço
interpessoal”, ressaltou Cook.

O home office também ajuda na economia tanto da
empresa, quanto do funcionário. A empresa economiza
e os funcionário também se beneficiam, pois ficando
em casa, tem mais horas para descansar, visto que não
precisa se arrumar para ir trabalhar, além do trânsito que
é a realidade de muitos brasileiros. Esse tempo pode ser
usado para gerar mais produtividade no trabalho, porém,
ficar sentado em frente ao computador por muitas horas
pode trazer sérios problemas à coluna vertebral, como
inflamações, lesões e dores nos músculos e articulações
que se não cuidados a tempo, podem se tornar crônicos.
A saúde mental pode ser comprometida também, ficar
em casa gera fadiga, depressão, e a falta de interação
social faz com que a pessoa fique mais introspectiva.
As dores nas costas aumentaram com o home office, por
conta da repentina mudança que o isolamento gerou, e
as pessoas acabam improvisando nos equipamentos de
trabalho em casa. Muitos trabalham na mesa de jantar,
no sofá ou até deitados na cama. O pescoço também
pode ser comprometido, ao ficar horas olhando para
baixo, o peso da cabeça aumenta e gera um grande
incômodo. Usar o computador na cama é o pior jeito
para comprometer a coluna. Segundo o Dr. Gilberto
Barros, não há uma posição adequada para usar o
notebook na cama, sem que alguma parte do corpo
seja comprometida, até mesmo se usar um suporte.
Esse método não é nem um pouco recomendado e pode
gerar dores nas costas, no pescoço e em várias partes
do corpo.
Para evitar as dores e ser mais produtivo, existem várias
recomendações. O ideal é arranjar um escritório, ou
um ambiente que sirva apenas para o trabalho. Agora,
falando da postura, há alguns requisitos para se manter
em uma posição correta e evitar as dores e complicações.
A cadeira deve ser ajustável para que o assento fique a
pelo menos 20 centímetros da mesa.
Pessoas mais baixas podem necessitar um apoio para os
pés, para que fiquem em um ângulo de 90° em relação
aos joelhos. Existem alguns alongamentos que previnem
a dor nas costas e podem ser feitos durante esse
intervalo. Por exemplo, esticar os braços e as pernas o
máximo que conseguir, tentando tocar o teto ou fazer
uma sequência de movimentos no pescoço, movendo-o
para cima e para baixo por 15 segundos, e para os lados,
também.
Dr Gilberto Barros esclarece que, apesar dos benefícios
de se trabalhar em casa, e da maioria dos funcionários
optarem por essa modalidade como a preferida, o
aspecto social do ser humano fica muito fragilizado,
levando a queda de imunidade e consequente dores de
coluna: “é bem descrito na ciência o quanto o isolamento
social pode levar desconfortos mentais e físicos. Apesar
da pandemia ter nos forçado a essa situação, chegou o
momento de voltarmos a nos movimentar”.

Texto: Dr. Gilberto Barros
Fotos: Divulgação
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MORADIA SUSTENTÁVEL
A preocupação com a natureza e o cuidado com o
impacto de nossas ações no meio ambiente já são pautas
discutidas, mas com o avanço tecnológico, podemos
tomar medidas ainda melhores a fim de contribuir com a
preservação ambiental.
As casas sustentáveis têm ganhado cada vez mais força,
despertando o interesse em apaixonados por design e
sustentabilidade. Se você compartilha dessa vontade de
viver em um ambiente sustentável, seguindo pequenos
passos e dicas, poderá dar seus primeiros passos de
contribuir para um mundo mais verde.
As moradias autossustentáveis são moradias feitas para
causar pequenos impactos ao meio ambiente, a partir
da aplicação de desenvolvimento tecnológico, reduzindo
os resíduos provocados pela obra, e gastos com energia,
sendo o principal objetivo propiciar o retorno financeiro,
gerado pela economia nas contas de luz e água. Apesar
do consumo, ela é capaz de produzir os próprios recursos,
o que engloba ações que vão desde a instalação de um
sistema de energia solar fotovoltaica até simples hábitos
diários.
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Para firmar o compromisso com o ecossistema, o conjunto
de ações que carregam o conceito de sustentabilidade
envolvem outras diversas particularidades que atestam
os seus benefícios e são responsáveis por melhorar a
qualidade de vida dos moradores, além de tornar o
ambiente energeticamente autossuficiente.
Para isso, aqui vão algumas dicas: Energia solar
fotovoltaica, Energia solar térmica, Captação de águas
pluviais, Telhado verde, Redução da geração de resíduos,
Iluminação natural, Tijolos e concreto ecológicos.
Segundo estimativas, uma casa sustentável de 100
metros quadrados pode chegar a custar em torno
de R$185 mil. A vantagem mais importante neste
investimento é ter uma boa qualidade de vida no lugar
em que passamos o maior tempo. O projeto de uma
casa ecológica visa integrar a infraestrutura à natureza,
utilizando-se de recursos renováveis e evitando
agressões ao meio ambiente. Soma-se o fato de que
todos os materiais usados na construção são ecológicos.
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equivalente à espessura de um fio de cabelo humano.
Cada uma dessas microcápsulas contém pigmentos
brancos com carga negativa e pigmentos pretos com
carga positiva. Dependendo da configuração escolhida,
basta um estímulo por meio de um campo elétrico para
que os pigmentos brancos ou pretos se acumulem na
superfície da microcápsula para dar à carroceria do
carro a tonalidade desejada.

BMW IX FLOW APRESENTA
TECNOLOGIA QUE MUDA A
COR DA CARROCERIA
Uma novidade que visa tendência no setor automobilístico,
com diversas possibilidades de personalização da
carroceria e do interior, a tecnologia pode equipar os
carros futuros da marca. A carroceria da nova BMW tem
tecnologia eletroforética para permitir a mudança de
tonalidade de acordo com o gosto do proprietário.
O modelo de tecnologia híbrida está cada vez mais
presente em nossa sociedade e, com este grande
lançamento, podemos ter uma noção de como, cada
vez mais, a tecnologia estará presente nas nossas vidas
daqui pra frente.
Já pensou poder trocar a cor do seu carro num passe de
mágica, como nos vídeo games? Esse sonho está cada
vez mais perto de se tornar realidade com o BMW iX
Flow E Ink apresentado na CES 2022. Com capacidade
de variar a tonalidade da sua carroceria de acordo com
o desejo do motorista, a tecnologia abre um leque de
possibilidades e pode ser utilizada, tanto no exterior,
quanto no interior dos futuros carros da marca.
“No futuro, as experiências digitais não se limitarão
apenas a monitores. Haverá cada vez mais fusão do real
com o virtual. “ Com o BMW iX Flow, estamos dando vida
à carroceria do carro”, disse Frank Weber, Membro do
Conselho de Administração da área de Desenvolvimento
da BMW AG.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Chamada de E Ink, a tecnologia inovadora permite uma
infinidade de personalizações da carroceria. De acordo
com a vontade do motorista, por exemplo, é possível ter
um carro mais discreto ou esportivo. Tudo funciona por
meio de uma tecnologia que é comumente utilizada nas
telas de E-Books. A pintura da carroceria é composta
por milhões de microcápsulas que têm diâmetro

Além de servir como possibilidade de personalização, a
tecnologia E Ink permite que o carro seja mais eficiente
levando-se em consideração as diferentes habilidades
das cores claras e escuras quando se trata de refletir
a luz do sol e a absorção associada de energia térmica.
Em dias de sol forte, por exemplo, uma carroceria branca
reflete melhor a luz do sol, diminuindo o aquecimento do
veículo e do habitáculo devido à forte luz solar e às altas
temperaturas exteriores. Em climas mais frios, uma
superfície externa escura ajudará o veículo a absorver
notadamente mais calor do sol. Em ambos os casos,
mudanças seletivas de cor podem ajudar a reduzir a
quantidade de resfriamento e aquecimento necessária
ao ar-condicionado do veículo. Isso reduz a quantidade de
energia que o sistema elétrico do veículo precisa e, com
ela, também o consumo de combustível ou eletricidade
do veículo. Em um carro totalmente elétrico, mudar a cor
de acordo com o clima também pode ajudar a aumentar
a autonomia.
A própria tecnologia E Ink é extremamente eficiente
em termos de energia. Ao contrário de monitores ou
projetores, a tecnologia eletroforética não precisa de
energia para manter constante o estado da cor escolhida.
A corrente flui somente durante a curta fase de mudança
de cor.
Serviço:
www.bmw.com.br
@bmwdobrasil
grupobmw@jeffreygroup.com

TEXTO TEXTO

e potência, mas a personalização, o conforto, beleza e
exclusividade. A versão ACH 145 Mercedes-Benz Style
Edition tem sido um sucesso desde o seu lançamento
e para nós é uma grande conquista essa novíssima
aeronave chegando ao mercado brasileiro, onde nossos
produtos têm se destacado bastante nessa categoria”,
afirma Jean-Luc Alfonsi, Presidente da Helibras,
subsidiária Airbus.

HELICÓPTERO SUPERLUXO,
FRUTO DE PARCERIA ENTRE
AIRBUS E MERCEDES-BENZ,
CHEGA AO BRASIL
Após o sucesso da versão ACH 145 Line, no mercado
executivo, um novo modelo de helicóptero da categoria
superluxo acaba de chegar ao mercado brasileiro.

A Helibras é a única fabricante brasileira de helicópteros,
subsidiária da Airbus, líder mundial nos segmentos
aeroespacial e de serviços relacionados à defesa. Em seus
43 anos de atividades, a Helibras já entregou cerca de 850
helicópteros no país. É líder do mercado brasileiro, com
participação de 50% na frota de helicópteros à turbina,
e mantém instalações em Minas Gerais, São Paulo, Rio
de Janeiro, Atibaia e Brasília. Sua fábrica, que emprega
cerca de 500 profissionais, produz as aeronaves H125 Esquilo e H225/H225M, além de executar modernizações
de aeronaves. A empresa também customiza diversos
modelos que atendem os segmentos civil e militar. Em
2020, a Helibras registrou faturamento total de R$ 927
milhões.
Serviço:
@airbusheli @MercedesBenz

Chegou a tão esperada versão ACH 145 Mercedes-Benz
Style Edition equipado com o novo rotor de 5 pás que é a
novidade deste modelo de helicóptero, fruto da parceria
entre a Airbus Corporate Helicopters e a MercedesBenz, reunindo o que há de melhor em design, conforto
e eficiência operacional, além dos 150 kg adicionais de
carga útil.
O modelo exclusivo foi adquirido por um cliente brasileiro
do mercado civil e será utilizado para transporte executivo.
Ele será equipado com todos os recursos opcionais
disponíveis, como: avançado isolamento acústico da
cabine, sistema de entretenimento conectado via Wi-Fi,
aplicações em madeira no teto e piso e luzes reguláveis,
em cores e intensidade.
Desde o seu lançamento, em 2011, 28 aeronaves do
modelo exclusivo ACH 145 Mercedes-Benz Style Edition
foram vendidas no mundo. O helicóptero bi turbina
acomoda até oito passageiros e dois pilotos, e um dos
seus grandes diferenciais é a capacidade de decolar com
10 pessoas a bordo e tanque de combustível cheio.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação

“Nossos clientes valorizam, não apenas a versatilidade
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PICAPE MAVERICK NO
BRASIL
A Ford anunciou a chegada de mais um produto global
inédito no Brasil, a picape Maverick, programada para
estrear no mercado em 2022.
A Maverick será o produto de entrada na linha de
picapes da Ford e irá redefinir o segmento, posicionada
não só como uma picape, mas também oferecendo
uma alternativa aos consumidores de carros e SUVs.
Ela é feita para pessoas com estilo de vida dinâmico e
conectado que buscam o conforto e a dirigibilidade de
um carro. Tudo isso combinado com a marca registrada
das picapes Ford Raça Forte, que oferecem durabilidade,
capacidade de carga e robustez.
Nos Estados Unidos, a Maverick teve a pré-venda iniciada
em junho e já é um sucesso, com mais de 100 mil
reservas, sendo 36 mil só na primeira semana. O nome
Maverick, em inglês, significa independente, inovador e
foi usado no cupê esportivo que se tornou um ícone dos
anos 70 no Brasil e nos Estados Unidos. A semelhança,
porém, fica restrita ao nome, já que se trata de veículos
com conceitos totalmente diferentes.

Texto: Bruna Manzano
Fotos: Divulgação
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Serviço:
Para mais informações acesse https://www.ford.com.br
@fordbrasil

REJUVENESCIMENTO E
EMBELEZAMENTO FACIAL
Seguindo uma linha mais conservadora e preservando
as características de suas pacientes, o Dr.Fred Fortes
vem se tornando referência para mulheres que buscam
o rejuvenescimento e embelezamento facial de forma
suave e natural. “As mulheres hoje não querem parecer
ter 20 anos a menos, mas sim estarem bem para suas
idades, ou seja, envelhecer bem e com boa aparência”,
diz o Doutor.
Sua técnica FullFace de preenchimento facial com Ácido
Hialurônico vem se consolidando a cada dia que passa.
Segundo ele, preencher inúmeros pequenos pontos da
face, nos locais corretos, quantidade e técnica certas
é o que leva ao sucesso do tratamento. As agendas de
São Paulo e Balneário Camboriú estão sempre cheias
com média de três meses de antecedência, e, por isso,
conseguir um horário se tornou uma vitória para as
mulheres a fim darem uma “repaginada”.
“As pacientes voltam para as manutenções anuais com
a aparência jovial, saudável e com a autoestima elevada.
Isso é muito gratificante para o profissional”, acrescenta.
A grande novidade do ano conta com o lançamento de
sua série de casos online para os demais profissionais
da área, através dos quais, todos aqueles que desejam
aprimorar suas técnicas poderão ter acesso através
das plataformas. Para o futuro, Dr.Fred continuará
oferecendo o melhor dos seus dois consultórios, levando
ao conhecimento dos profissionais um pouco de sua
experiência , através dos programas de mentorias.
Como funciona a técnica FULLFACE?
É uma técnica de preenchimento facial com Ácido
Hialurônico na qual todos os principais pontos de
sustentação da face são identificados e reestruturados
de forma a rejuvenescer de maneira natural e sem
perder as características individuais.
Qual a faixa etária das clientes que te procuram para
fazer esse procedimento de rejuvenescimento?
Hoje, após anos de prática e experiência de resultados,
direciono a minha técnica para o público feminino.

Normalmente essas pessoas buscam o rejuvenescimento
imediato e prezam pela naturalidade, ou seja, pessoas
de 30 a 50 anos que começaram a sentir os sinais de
envelhecimento. Tenho também pacientes mais jovens
que querem o embelezamento propriamente dito através
de uma melhor simetria e harmonia facial.
Quais as principais queixas desses clientes?
Sem dúvida, as queixas principais são os sinais do
envelhecimento que aparecem com o passar dos anos,
sejam olheiras, bigode chinês, linhas de marionete
e outras partes que se tornam mais visíveis. Existem
aquelas também que possuem má formação de queixo,
mandíbula ou qualquer outra área que comprometem a
estética do rosto. Nesses dois casos o Ácido Hialurônico
entra como o material mais seguro e de melhores
resultados existentes hoje no mercado.
Por que o Dr. decidiu trabalhar com essa área de
rejuvenescimento facial?
Já trabalhava com Harmonização Facial e trabalhava
muito com áreas isoladas. Traduzindo, as pacientes
me procuravam para fazer somente lábios, ou somente
nariz, etc. Depois entendi que para se ter resultados
satisfatórios devemos trabalhar a face como um todo. A
causa de um bigode chinês profundo, por exemplo, não
está exatamente nele, mas sim em outras partes que
levaram à queda do tecido.
Serviço:
@dr.fredfortes
Consultórios: Av. Ibirapuera, 2907 - Cj. 609, Moema - SP
Av. Osvaldo Reis, 3281 - sala 1007 - Praia Brava, Itajaí Balneário Camboriú - SC
(48) 99181-6363
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Nesta matéria, separamos dois principais procedimentos
realizados pela sua especialidade, a cirurgia ortognática
(correção dos ossos do rosto para fins estéticos e
funcionais) e a harmonização facial permanente
(próteses faciais ou cortes ósseos) para quem quer uma
alternativa final para as inúmeras agulhadas no rosto
anualmente.
Ortognática
O
costuma dizer que este procedimento é sua
grande paixão. E como funciona? A ortognática é um
procedimento magnífico, tendo em vista que consegue
modificar rostos, no ponto de vista estético e todas as
funções que estão atreladas à ele, como respirar melhor,
mastigar corretamente, falar de forma adequada, dores
faciais mais controladas. Esse combo de estética e
funcionalidade que nos leva a se alimentar, digerir,
pronunciar, se exercitar, dormir, enfim, nos sentimos
melhores com nós mesmos e com quem se importa
conosco e nos quer bem! Hoje em dia, com a ortognática
minimamente invasiva, filosofia que adotamos desde o
final de 2020, temos recuperações muito mais rápidas,
com baixo potencial de dores e resultados mais
aprazíveis. Sem falar no planejamento virtual onde
conseguimos mostrar ao paciente antes da cirurgia
como será o seu novo rosto.

CIRURGIA BUCO-MAXILOFACIAL & DR. MAGNO
Especialidade pouco conhecida mas de imensa
necessidade nos dias atuais.
Nome comprido e estranho é a dessa especialidade da
odontologia que vem tomando um espaço gigantesco na
área da saúde devido suas cirurgias com alto poder de
mudanças estéticas e funcionais no rosto das pessoas.
O Dr. Magno Liberato, cirurgião-dentista vindo de Natal
RN para cursar residência hospitalar na Cruz Vermelha
Brasileira em São Paulo SP, se especializou na área
cirúrgica e explica como abordar um assunto sério
de uma forma mais leve, para tranquilizar o paciente
e deixar ele a vontade para iniciar um tratamento que
melhore suas queixas.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Thiago Andreotti
@thiago.andreotti
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“As pessoas veem a cirurgia com muito medo por
experiências traumáticas passadas por elas, pessoas
próximas ou mesmo relatos na internet de pósoperatórios sofridos. E não é por menos! O histórico das
cirurgias faciais não é dos melhores. Mas evoluímos e
melhoramos! Melhoramos as técnicas cirúrgicas, hoje
minimamente invasivas e soubemos trabalhar com a
tecnologia a nosso favor, com o uso de planejamentos
cirúrgicos virtuais”, ressalta o cirurgião-dentista.

Harmonização facial permanente
Essa é a queridinha e mais moderna técnica existente
de quem já fez os preenchimentos faciais no rosto e não
ficou satisfeito ou não aguenta mais gastar todo ano
com o mesmo procedimento. Hoje em dia a tecnologia
permite mapear os defeitos ósseos do paciente e fabricar
próteses customizadas de polietileno (biocompatível) e
por meio da cirurgia, preencher uma única e definitiva vez
aquele defeito que o incomode. E sim, também contam
com o planejamento virtual trazendo a previsibilidade do
resultado para o paciente aprovar ou não a fabricação
das próteses.

fabricadas exclusivamente para aquele paciente. Não
fazemos cortes em pele, somente em gengiva, o que
torna uma cirurgia rápida, de excelente recuperação e
sem cicatrizes. Ele tem o mesmo poder de dar volume
igual aos preenchedores de ácido hialurônico, só que
planejado antes, o resultado é certeiro e definitivo.
Cool: E essa, tem cobertura pelo convênio médico
também?
Não. Por se tratar de uma cirurgia puramente estética,
o plano de saúde não tem obrigação de cobrir nenhum
custo.
Cool: Acha que toda essa tecnologia um dia vai tomar o
espaço do cirurgião?

Cool: Em que tipo de caso a cirurgia ortognática é uma
opção?
Podemos indicá-la para fins funcionais, ou seja, corrigir
doenças, ou para fins estéticos, quando o paciente
quer melhorar um queixo muito grande, um sorriso
escondido.. Das doenças, as mais comuns são problemas
respiratórios (ronco, apneia), dificuldade mastigatória
(mal encaixe dos dentes onde só a ortodontia não
resolve), fonético (dificuldade de pronunciar palavras),
dores de cabeça (por mal posicionamento dos ossos do
rosto). O interessante é que praticamente todos os casos,
os ganhos são em ambos! Função e estética!

R: Acho bem improvável. Mesmo com todos os recursos
que temos hoje, sempre precisamos do toque humano,
da sensibilidade, da troca de energia com o paciente. Se
não, não teremos bons resultados.
Serviço:
@drmagnoliberato
www.drmagnoliberato.com.br
Av. Jamaris, 889, Moema - NUPEM - Núcleo Paulista de
Especialidades Médicas.
(11) 97157-5391 / (11) 5053-5020
Av. Brasil, 557, Jardim Paulista - Clínica Pedro Andrade.
(11) 99276-7667 / (11) 3051-7107

Cool: Por ser uma cirurgia que trata doenças, ela pode
ser coberta por convênio médico?
Sim! Após o exame do paciente, sendo diagnosticado
algum dos problemas de saúde mencionados
anteriormente, conseguimos justificar ao plano de saúde
que o tratamento para aquele caso se dá com a cirurgia
ortognática. E todos os custos devem ser cobertos:
desde internação, materiais, até mesmo os honorários
médicos da equipe (nesse caso, se o paciente tiver direito
a reembolso).
Cool: Como é feita a harmonização permanente?
Existem duas formas, a por corte ósseo, onde avaliamos
o defeito no rosto do paciente, sendo ele um queixo
pequeno, torto ou grande, ângulos mandibulares não
marcados e região zigomática (maçã do rosto) sem
definição. Ou por uso de próteses de polietileno que são

53 | COOL MAGAZINE

GLAM SPOTS
pelo homem onde se encontram os recém inaugurados
hotéis de ultra luxo Ritz Carlton e Patina Maldives.
Com vista ao pôr do sol mais inimaginavelmente
relaxante, em uma vila dentro do mar, a liberdade e o
descompromisso que esse lugar proporciona, funcionam
como a melhor terapia para qualquer problema. Nas
Maldivas o tempo é desacelerado, o foco está em cada
um e, em simplesmente, relaxar e desfrutar do presente
natural que as águas e céu proporcionam. Literalmente,
nas Fari Islands o tempo é outro. Ao chegar ao hotel nos
informam que estamos em um timezone diferente, não
oficial e somente dessas ilhas, justamente para fazer os
dias mais longos e tranquilos para os hóspedes.

DUBAI E MALDIVAS: O PAR
PERFEITO COM RIQUEZAS
DIFERENTES
É quase inacreditável pensar que com apenas 50 anos de
existência, os Emirados Árabes deixaram de ser reinados
com tendas no deserto, para se unirem em uma nação
poderosa com os arranha-céus mais altos do mundo!
Realmente, é cativante observar como a cultura e
tradição árabe predomina em todos os ângulos de visão
ao visitar Dubai. Essa é representada com requinte e
respeito, desde a arquitetura aos locais. Esse Emirado
Árabe recebe turistas e convive com 90% da sua
população composta por estrangeiros.
Aterrizar em Dubai justifica o porquê de todas essas horas
de voo: percebemos que chegamos em outra dimensão.
Uma de grandeza, opulência, riqueza, costumes,
princípios e moda diferente que seduz pelo inusual e
interessante. Como mais um turista nessa fascinante
terra oriental, é de praxe passear pelas vitrines de todos
as marcas de luxo no maior shopping center do mundo.
Subimos a quase um quilômetro de altura no andar 148
do Burj Khalifa para ver, como Google Earth, a maravilha
de desenvolvimento de engenharia e arquitetura que é
Dubai.
Imprescindível que nos deixemos envolver e deslumbrar
com os costumes tradicionais. Passamos um dia
inesquecível no Sonara Camp, um verdadeiro oásis
highend no deserto, com direito a passeio de camelos,
dune bash, jantinha refinada com show de danças
árabes, fogos e falcões!
Ainda embriagados de beleza, jóias, ricos bordados,
cores e perfumes do Gold & Spices Market e impactados
com tudo que os UAE têm para oferecer ao turista,
sobrevoamos o oceano Árabe para conhecer outro
tipo de riqueza nas Maldivas. As mais de 1200 ilhas
distribuídas em recifes coralinos circulares com lagoas
rasas de águas cristalinas e a localização perto da Linha
do Equador no Oceano Índico fazem desse país o paraíso
de férias, pelo qual é justamente reconhecido.
Texto: SyamaReyes
Fotos: @DGLuxuryEssential
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Por recomendação da @DGLuxuryEssential chegamos
às novas Fari Islands, arquipélago de 4 ilhas construídas

Aqui as opções são muitas: praia, piscina privativa da sua
própria villa, rituais de corpo e alma no spa, passeios de
yacht, atividades e esportes aquáticos, explorar os recifes
de corais e bancos de areia no meio do oceano, esbanjar
calorias em um dos muitos restaurantes premiados que
ambos hotéis oferecem - destacando Ruts restaurante
totalmente plant based no Patina. Simplesmente não
fazer nada, também está no menu!
Essa é a sintonia desse destino, soleado todo o ano,
que cumpre o que promete. Casal ou família consegue
desconectar-se do resto e conectar-se entre si, e com
o simples, proporcionado com maior atenção e detalhe
dos exclusivos hotéis desenhados para fazer dessa
experiência inesquecível.
O glam está na imersão em ambos lugares e poder
ter essas memórias de momentos reais que podemos
regressar em nossa mente cada vez que precisamos
de um respiro para continuar nosso dia a dia até as
próximas férias!
Siga a @DGLuxuryEssential para ficar por dentro dos
destinos luxuosos mais inusitados do mundo e se
prepare para sua próxima viagem inesquecível!
Me acompanhe pelo instagram @SyamaReyes e vamos
explorar juntos!

ODONTOLOGIA
Sua trajetória começou em 2006 quando tinha 15 anos,
como estagiário no hospital das clínicas de SP. Foi
incentivado por seus coordenadores a fazer odonto, hoje
em dia continua no hospital das clínicas, é especialista
em Implantes e atua também em seus dois consultórios,
em Alphaville e em SP, na Insigne Odontologia. Ele
é especialista em carga imediata, que consiste na
instalação dos implantes e próteses definitiva no mesmo
dia. Entenda como funciona e quem pode fazer esse
tratamento. Indicado para quem perdeu um ou mais
dentes, o implante é um parafuso de titânio que é fixado
cirurgicamente no osso, abaixo do nível da gengiva,
tem a função de substituir a raiz e serve de suporte
para uma prótese (dente) que deve ser semelhante aos
dentes naturais e, assim devolver ao paciente sua função
mastigatória e estética.

DR.LUCAS DA SILVA C.
PEREIRA
Serviço:
Contato: (11) 3255-5676
WhatsApp: (11) 95584-4293
E-mail: odontologia.silva@hotmail.com
@drlucas.silva
CROSP 106677

O processo acontece em duas etapas: a primeira envolve
a colocação do implante e, após a osseointegração
(quando o osso é integrado ao implante), a colocação da
prótese, que substituirá o dente perdido. Neste intervalo,
que varia em cada caso, o paciente fica com uma prótese
provisória, porém, no caso da carga imediata a prótese
definitiva pode ser colocada no mesmo dia. O protético
fica exclusivo para o paciente e realiza todas as etapas
da confecção, preparação da estrutura, montagem e
prova dos dentes, ou seja, o procedimento completo da
confecção da prótese, que leva em média dez horas. O
principal diferencial da carga imediata é o fato de ser
um tratamento rápido já que, no mesmo dia é realizada
a cirurgia de extração dos dentes (quando houver)
instalação dos implantes e a prótese definitiva.
Nessa técnica a paciente já sai do consultório com
dentes definitivos o que torna o tratamento muito
mais confortável. Já nas outras técnicas, a prótese
só é colocada após a osseointegração do implante
que ocorre após três a cinco meses sendo que nesse
período o paciente fica com uma dentadura provisória
que é desconfortável. Para não haver complicações
após a colocação de um implante, no pós-operatório
é recomendado evitar ficar muito próximo de fontes
de calor e praticar atividades físicas durante sete dias.
Também recomenda-se o uso de bolsa de gelo sobre a
região operada para evitar inchaço e hematomas, fazer
dieta fria, líquida e pastosa para não comprometer a
cicatrização, além de durante quatro dias dormir com
a cabeça numa posição mais alta, por exemplo, dois
travesseiros. Já os cuidados quanto à higiene oral variam
de acordo com cada caso.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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ARQUITETURA

FLÁVIA STEINBRUCH
Arquiteta formada pelo Mackenzie, com mais de 14 anos
de experiência na área, especializada em arquitetura
de interiores residenciais e corporativos focados no
mercado de luxo, tem como foco do seu trabalho elevar a
qualidade de vida do morador em seu habitat, entendendo
suas necessidades individuais e usando das ferramentas
da neurociência e biofilia para a criação dessa “nova
maneira de viver.” Uma das principais características do
seu trabalho é o design atemporal, feito para durar, sem
apegos a modismos passageiros. “Amo criar espaços
para que transformem o cotidiano das pessoas e
impactam na vida e na memória – espaços que passados
10, 15 anos, continuam impressionando,tanto na beleza
quanto na forma”, conta Flávia. Ainda comanda o
instagram com imagens dos seus projetos, dia a dia e
obra e vivência sobre arquitetura.
Cool: Como você definiria seu trabalho? Qual o foco da
sua estética no quesito de design?
O foco do meu trabalho é construir ambientes que
sejam atemporais, feitos para durar. Que tenham a
mesma impressão hoje e daqui a 15 anos. Gosto muito
de utilizar paletas de cores neutras, linhas contínuas
e retas de desenho, com um estilo mais minimalista
e sofisticado que causem um impacto visual. Um dos
pontos principais do meu trabalho é focar no lifestyle
do cliente, utilizando técnicas de neuroarquitetura,
biofilia e luminotécnica para projetar. Através do meu
projeto e design consigo melhorar a qualidade de vida,
desde a sensação de conforto ao estar em casa, como a
preocupação em melhorar a rotina do morador, criando
os estímulos adequados para cada ambiente. Trazer
a natureza para dentro de casa, com a utilização da
luminotécnica correta e boas escolhas de design é o
primordial para um projeto com o nível de qualidade do
meu escritório.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Luiz Franco
@luizfrancofoto
Cesar Bianchini
@cesarbianchiniritratti
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Cool: Quais as tendências e novidades para interiores
em 2022?
Com a pandemia, as pessoas começaram a valorizar
mais a sua casa e procuram ter uma maneira de viver
com maior conforto. Além da criação de home offices
dentro dos projetos, eles estão investindo mais em
qualidade de vida. Uma tendência forte do projeto
também é a Neuroarquitetura – que é entender as
reações do cérebro dentro de determinados ambientes
e aplicar isso de uma forma positiva para a criação de

espaços, com foco em melhorar a qualidade de vida do
morador. Um braço da neuroarquitetura é a biofilia – que
é trazer elementos da natureza para dentro do projeto
arquitetônico, valorizando o bem-estar das pessoas. Os
arquitetos hoje estão também mais ligados em projetos
luminotécnicos – criando várias cenas de luz, valorizando
a estética do projeto. Dentro das tendências de decoração
estão os elementos naturais como granitos, quartzitos e
pedras brasileiras Os granitos vêm com uma roupagem
diferente do tradicional polido, como o acabamento
como o escovado, o levigado e rústico. Além das pedras
naturais, os ambientes estão com um “mood” mais
monocromático, onde as cores são exploradas em
diferentes acabamentos e texturas. E para finalizar as
lâminas sinterizadas, que já estão em alta há algum
tempo e agora estão se difundindo mais no mercado,
com novos fornecedores e criando mais concorrência e
por consequência possibilitando e mais o seu uso.
Cool: De onde veio sua paixão por arquitetura e
interiores?
Desde muito novinha sou ligada em arte, de apreciar
coisas belas e da forma como os ambientes que vivemos
influem no nosso psicológico e estilo de vida. Então ir
para essa área foi algo natural para mim. Mas acredito
que o que mais me fez apaixonar por arquitetura foi
quando morei na europa. Ver e viver tudo aquilo que havia
estudado desde a adolescência foi muito emocionante
para mim e me fez ter certeza de ter escolhido o caminho
certo para minha vida.
@flaviasteinbruch.arquiteta

DESIGN

BAGAGEM BIODEGRADÁVEL
A marca alemã Horizon Studios, sediada em Berlim,
está dando um grande passo em direção a um futuro
de viagens sustentáveis, com o lançamento do Circle
One, seu novo modelo de bagagem, feito 100% à base
de plantas, reconhecido como “a bagagem de luxo
mais sustentável do mundo”.Uma inovação científica
de materiais revolucionários, a capa rígida patenteada
da mala é incomparável em sua forma e design e, é
100% vegana e biodegradável. Feita de um composto
de fibra natural biodegradável, a capa da mala utiliza
a inovação patenteada BioX e apresenta uma trama de
fibra de linho de densidade múltipla suspensa em uma
resina ecológica. O material tecido é feito da casca
interna do caule de linho, um resíduo da produção de
linhaça. Outros componentes verdes incluem alças
com infusão de sementes e casca de noz, bem como
tubos feitos de magnésio, em vez de alumínio. O forro
e os fechos também são 100% reciclados. O Circle
One está disponível em quatro cores translúcidas Noite, Terra, Sol, Céu - e apresenta um acabamento
que acentua a estrutura de fibra natural tecida.
A bagagem sustentável tem um preço de 685€ e será
entregue em outubro de 2021.
https://horizn-studios.com/

O DESIGN E A HISTÓRIA DE SÃO
PAULO
Canopy by Hilton São Paulo Jardins, novidade na
cidade de Sao Paulo, vem com projeto de arquitetura
de interiores do Magalhães Estúdio, que tem à frente
a arquiteta Maria Magalhães. O antigo Edifício Stella,
um projeto residencial original de 1960, e com projeto
de Crocce, Aflalo e Gasperini, passou por um retrofit
para acomodar o novo programa. Diante deste cenário
e de forma plural, o escritório buscou unir elementos
de sofisticação, diversão e frescor, além de exaltar
a arquitetura, o design e a história de São Paulo. O
resultado é um hotel pensado para conectar hóspedes
de todo mundo à grande cidade que é São Paulo.
Para a definição da sua identidade, uma paleta de
cores perpassa todos os andares. Tons verde, laranja,
terroso, calmos, naturais e quentes, junto a texturas
orgânicas, casuais e divertidas estão presentes. A cor
no projeto é um pouco como São Paulo: a forma de
observá-la muda conforme o ângulo e a luz. Pode ser
uma selva de pedra, cinza, verde, mas interessante e
feita de marcas únicas. As estrelas que representam
o “Edifício Stella”, feitas com ladrilhos hidráulicos,
ambientam o Restaurante e o seu banheiro, e levam
um visual energético ao hotel. Esses desenhos são
originais do arquiteto, Pritzker brasileiro, Paulo
Mendes da Rocha. Na fachada, uma arte do artista
Speto, grafiteiro brasileiro, toma toda a empresa e
expõe valores do Canopy para a cidade. ‘Canopy’, que
na tradução significa ‘marquise do quarto’, é marca
registrada da rede e nome do seu primeiro endereço
na América do Sul.
@canopysaopaulojardins

PAPEL MACHÊ
Ser desafiado por técnicas e materiais diversos é a
mola propulsora para o criativo autodidata João Paulo
Raimundo. Quando conheceu a técnica do papel machê
(do francês papier maché, papel picado), o mineiro logo
se apaixonou pelo seu poder de transformação. Uma
folha de papel ou papelão descartado poderia agora
ter seu processo revertido e voltar a ser resistente,
além de belo. João Paulo aprimorou a técnica milenar
e deu a ela acabamentos refinados.Com a massa de
papier marché feita a partir do papelão reciclado, suas
peças recebem tingimento exclusivo e polimento final.
Uma das peças mais originais é o Banco Tamanduá.
O banco até parece de cimento, mas é bastante leve,
apesar de suportar impressionantes 150 k. Estas
peças do artista e outras, como luminárias de teto
e mesas de centro, todas de papel machê, podem
ser vistas no Depósito Moringa. @depositomoringa Whatsapp 11 99854.0527
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THIAGO PESSOA
Alianças e joias exclusivas e personalizadas.
O artesão e fundador da marca de joalheria que
carrega seu nome, costuma dizer que a ourivesaria o
escolheu e que o real significado das joias está em seu
poder de emocionar as pessoas.
Quando decidiu criar a marca, Thiago uniu a arte da
ourivesaria à paixão por se conectar com pessoas,
suas histórias e sentimentos
Cool: Qual é a história da marca?
Sempre acreditei no poder e responsabilidade de nossas
escolhas, que elas definem os rumos que nossa vida
irá seguir, mas com a ourivesaria foi diferente, ela me
escolheu, me acolheu e mostrou o quão impactante
é poder criar joias com significado, que emocionam
as pessoas, materializam seus sentimentos e suas
histórias. Antes de fundar a marca trabalhei ao lado de
grandes nomes da joalheria nacional, mas sentia falta
de um atendimento mais personalizado e exclusivo, que
permitisse aos clientes vivenciarem uma experiência 360
dentro do universo joalheiro.
Cool: O que mais te encanta na produção de joias?
Sem dúvidas é a conexão criada com cada cliente. Ouvir
suas histórias, entender suas emoções, mergulhar com
eles no processo de cocriação das joias, sempre buscando
surpreender e superar expectativas, é mágico. Por isso,
faço questão de que eles venham conhecer o escritório
pessoalmente. Também oferecemos a possibilidade de
visitarem nossa oficina, recém-inaugurada na região
central de São Paulo. Lá podem entender melhor sobre
os processos que envolvem a ourivesaria artesanal.
É uma experiência única, e que hoje nenhuma outra
joalheria do mercado oferece.

Texto: Caroline Menis
Fotos: André Crispin

Cool: Porque fazer joias exclusivas e personalizadas?
Porque acredito que os sentimentos e as histórias de
cada um de nós, assim como nossos relacionamentos,
são únicos e possuem significados e valores próprios.
As joias e alianças devem ser assim também e isso
fica muito evidente em todas as peças que crio. Não
sigo padrões.
Cool: Quais os planos para o futuro?
Ser referência no mercado de joias, principalmente
no segmento de alianças exclusivas e personalizadas,
agregando valor e dando a visibilidade à arte da
ourivesaria. Também tenho o desejo de ampliar a
estrutura da oficina para desenvolver um projeto
social voltado à crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade. Minha ideia é que eles possam
transformar suas vidas através da ourivesaria, assim
como aconteceu comigo.
Cool: Tem alguma joia que considera a mais marcante
de sua carreira?
Difícil escolher apenas uma, cada projeto tem a sua
particularidade e são todos muito especiais para mim,
mas um que me marcou muito foi o das alianças
do casal Patricia e Mauricio (reproduzidas aqui na
imagem), pela inovação no design, propondo um
encaixe perfeito e nada convencional. E não poderia
deixar de mencionar o brinco Azurro, minha mais nova
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criação. A peça em ouro branco com ródio negro, águas
marinhas, safiras e diamantes possui um mecanismo
de encaixes que permite que o brinco seja usado de 3
maneiras diferentes.
Cool: Como é o processo de produção de cada peça?
O processo de desenvolvimento de uma joia
personalizada envolve alguns encontros e bastante
conversa com cada cliente. Depois da reunião de
briefing, início o design da peça. Na sequência é
enviado um 3D onde o cliente consegue visualizar com
clareza e em detalhes como irá ficar a sua joia. Uma
vez aprovada, partimos para a execução. Gostamos
de enviar fotos e vídeos para que o cliente possa
ir acompanhando o processo. Finalizamos com a
entrega, que faço questão de marcar presencialmente.
Não há nada mais gratificante do que acompanhar a
reação dos clientes ao ver seu sonho materializado
dentro de uma caixa de joias.
Serviços:
comercial@thiagopessoa.com
(11) 96652-7685
@thiagopessoajoias
Av. Brg. Faria Lima, 1811 | 11º andar
conjunto 1125 Jd Paulista - SP

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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ECONOMIA

CENÁRIO PARA 2022 NO
BRASIL É AMPLAMENTE
FAVORÁVEL À RENDA FIXA.
EM ESPECIAL PARA OS FIDC’S
Com o aumento da Selic os FIDCs ( FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS)
continuarão atraindo muitos investidores.
O QUE É A FIDC’s? O FIDC’s é um fundo de
investimentos em direitos creditórios que aplica em
títulos formados por contas a receber de empresas:
créditos comerciais, operações financeiras, industriais
e prestação de serviço. DIREITOS CREDITÓRIOS são
créditos a receber como duplicatas, cheques, dentre
outros.
VANTAGENS DOS FIDC’s
•Transparência das informações e resultados para os
cotistas;
•Regulamentação e fiscalização por órgãos
competentes, tornando o investimento menos
arriscado;
•Atraente remuneração;
•Mais controles internos;
•Os riscos são avaliados por empresas reconhecidas
de rating.
Em um cenário de incertezas, a baixa volatilidade e a
rentabilidade competitiva dos FIDC’s serão ainda mais
relevantes para entregar tranquilidade ao investidor,
com desempenhos superiores às demais alternativas
de investimento. Os Fundos de Investimentos e
Direitos Creditórios (FIDC’s), tiveram um crescimento
de 49,09% em 2021, com captação líquida de quase 90
bilhões, se consolidando na liderança da renda fixa do
ano, entregando retornos acima da média.
Texto: Felipe Fernandes
Foto: Divulgação
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Para 2022, o cenário é melhor ainda, os FIDC’s têm

um grande diferença no que se trata de segurança
e rentabilidade, grande variedade de pulverização
e lastro dos ativos reduz os risco. Com isso, os
FIDC’s tendem a ter uma capacidade de geração de
retorno vantajosa, mesmo em cenário adverso, seu
regulamento, agências de Rating e Lastro protege
ainda mais o investidor, em alguns casos a liquidez
imediata da aplicação faz que os FIDC’s se destacam
no mercado, tornando os mais seguros do mercado de
renda fixa.
Sua rentabilidade acaba sendo acima da média:
*Cota Sênior CDI + 4%
*Cota Mezanino CDI + 5%
Chegando ao patamar médio 1.3% ao mês fixo.
médias de mercado*
Risco Retorno sempre de cima para baixo, assim
tornando os FIDC’s muito cedentes e multi sacados
com zero risco, pois as cotas Sênior e Mezanino são
protegidas pelas cotas Subordinadas (capital do fundo)
sempre acima de 40% de subordinação e proteção as
demais cotas, conforme gráfico. Isso torna 2022 um
ano cheio de expectativas para os Fundos (FIDC’s)
Brasileiros.
Grupo Personalite Invest
Felipe Fernandes - CEO
felipe@personaliteinvest.com.br
Rua: Acyr Guimarães, 436 - sala 101 - Curitiba.

TEXTO TEXTO

ESPAÇO MONÍ
Sofisticado, contemporâneo, intimista, personalizável
e versátil são os adjetivos que compõem o espaço
aconchegante e charmoso para pequenos eventos no
Alto de Pinheiros, São Paulo.
O Espaço Moní surgiu como um negócio familiar criado
por mãe e filha, e projetado pelo filho. A ideia de um
espaço para eventos pequenos e requintados surgiu
quando Mônica, mãe, quis abandonar seu emprego
no setor financeiro para investir no mercado de luxo.
A princípio, ela queria trabalhar com joias, mas logo
descobriu que existia uma dificuldade de encontrar
espaços para eventos mais intimistas em São Paulo
e viu uma oportunidade. Na mesma época, Monique,
filha, trabalhava numa multinacional e era responsável
por encontrar espaços em que eventos pudessem ser
realizados, sem toda a estética de um evento corporativo.
Seus chefes viam a necessidade de espaços mais leves
e convidativos. Foi então que surgiu a proposta das duas
construírem juntas, o Espaço Moní.
O Espaço Moní surgiu para atender essa demanda de
pequenos eventos corporativos, mas logo foi sendo
muito procurado por noivos que gostariam de se casar
num espaço que traz o clima do campo para São Paulo.
Em pouco tempo, o jardim com mais de 20 espécies
de árvores e mais de 100 plantas se tornou o cenário
perfeito para casais apaixonados celebrarem sua união,
se tornando, então, um dos mais procurados espaços
para Mini Wedding em São Paulo, e se destacou no
mercado de casamentos por oferecer um espaço
contemporâneo que pode ser 100% personalizado,
além de um lindo jardim integrado com o salão, muita
iluminação natural, um pergolado charmoso para
realização de cerimônias ao ar livre, acessibilidade e por
toda a beleza do espaço, com capacidade para até 120
pessoas. Para eventos corporativos, um novo espaço de
eventos moderno, flexível e aconchegante com mais de
300 m2 de ambientes prontos para receber congressos,
treinamentos, workshops, reuniões, convenções, festa
de confraternização e muito mais, além de reunir até 120
convidados, em formato de coquetel.

Seguindo uma nova tendência de festas de Buffet, o
Espaço Moní faz festas de aniversários de todas as idades
e proporciona a sensação de receber os convidados em
casa. Após um período de restrições devido a pandemia,
celebrar a vida se tornou algo essencial.
Com os melhores buffets para eventos, desde o
finger food até um jantar completo, com estrutura e
atendimento impecáveis, é também, o local ideal para a
realização de um sonho.
Serviço:
@espacomoni
www.espacomoni.com.br
contato@espacomoni.com.br
Telefone/Whatsapp: (11) 95308-8881
Endereço: Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira, 285 Alto de Pinheiros, SP.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Em outros países, o passaporte da vacina para eventos
presenciais é ainda mais rígido, por fazerem parte
do epicentro do vírus. O cumprimento de protocolos
de segurança sanitária é imprescindível, testagem
rápida para Covid-19 na entrada, acesso controlado
por QR code sem a necessidade de intervenção
humana, corredores mais largos para garantir o
distanciamento, restrição de permanência no evento e
o uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes
são alguns dos protocolos principais dos quais os
profissionais do setor devem se acostumar a vivenciar
ainda neste ano, inclusive com a volta também dos
shows.

A VOLTA DOS EVENTOS
PRESENCIAIS NA PANDEMIA
Em momento conturbado onde tudo parece
desmoronar, os eventos presenciais voltam como um
fôlego aos esperançosos pelo fim da pandemia da
Covid-19.
Um dos setores mais afetados pela pandemia no
mundo inteiro. As empresas de eventos tiveram que
se adaptar rapidamente ao novo cenário, por meio de
plataformas online. Assim como o resto da população,
vivendo a realidade do isolamento social, no início do
grande estopim do vírus, muitas dúvidas, medos e
incertezas surgiram, afinal, como será a retomada dos
eventos pós pandemia? O futuro será o digital?
A tendência do retorno ao modelo presencial ocorreu
gradualmente em 2021 e ganhou mais aderência
das empresas e do público este ano, tendo em vista
que a vacinação em massa. A expectativa, segundo a
diminuição de mortes, é que a retomada do presencial
ou híbrido será mais do que fundamental nessa
nova fase. Muitos se preparam para a retomada dos
eventos no formato presencial, com uma rigorosa
escolta para proteção de toda a população. Bares e
baladas já estão com as portas abertas e permitidos
em São Paulo, porém, com lotação máxima, máscara,
distanciamento social e em alguns estabelecimentos
é obrigatório a carteira de vacinação para a Covid-19.
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A volta dos eventos presenciais é um desejo mútuo,
uma vez que todos nós sentimos falta da proximidade
calorosa do brasileiro. Mesmo com todo esse cuidado,
a expectativa para os próximos anos para o segmento
é muito positiva, abastecida pela enorme expansão de
eventos online. A experiência digital chegou para ficar,
e com o metaverso, cada vez mais fala-se do digital.
Em 2020, este mercado movimentou US$78 bilhões no
mundo todo. A expectativa é de que o setor cresça a
uma taxa composta de 23,2% ano após ano, entre 2020
e 2027.
As estratégias do mercado de eventos passarão a
ser complementares, e não substitutas. O modelo
híbrido de trabalho veio para ficar e será apenas o
começo da volta dos eventos presenciais, porém, nos
adaptando mais uma vez nessa moldagem da solução
para organizadores de eventos que desejam entregar
conteúdos estratégicos e uma experiência incrível
para seus convidados.
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MODA

SEMANA DE ALTA
COSTURA 2022
A semana de alta costura 2022 de primavera/verão
aconteceu em Paris, França. O evento da alta moda onde
concentra-se os desfiles das maiores maisons francesas,
com peças handmade e toque artístico, este ano deu
o que falar, com um pouco menos de “glamour” que
costumamos ver nessa época, os comentários variam
de “magnífico” para “poderia ter sido melhor”. Quando
falamos de haute couture, é necessário compreender o
que de fato a caracteriza. A moda exclusiva e feita a mão
(obrigatoriamente) com materiais de altíssima qualidade
é constituída pela Federação Francesa, mais conhecida
como Federação da Alta Costura e da Moda. A Federação
é quem define o que é ou não alta costura, revendo o
grupo de marcas selecionadas anualmente, checando
se ainda estão nas diretrizes das normas de um termo
legalmente protegido e controlado, apenas usado pelas
casas/maisons que recebem esta designação pelo
Ministério da Indústria da França.
Sendo assim, há regras rígidas a serem seguidas para
fazer parte deste pequeno grupo, tais como, ter um
ateliê em Paris, empregar ao menos um staff em tempo
integral de 15 pessoas, fazer as peças sob encomenda
com ao menos uma prova de roupa e apresentar suas
coleções publicamente duas vezes por ano, com menos
de 35 looks para dia e noite. As marcas, na maioria das
vezes, precisam fazer parte do Triangle D’Or ou Triângulo
de Ouro, formado pela Avenue Montaigne, George V e
Champs Élysées, em Paris. A alta costura é definida pela

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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TEXTO TEXTO
criatividade, experimentação e expertise antiga da casa.
Nada mais é que o momento dos designers fugirem do
convencional de Fashion Week e apresentarem arte em
forma de tecido.
A alta costura não tem a ver com preço e sim com
a técnica utilizada com maestria para a criação das
peças. Atualmente, fazem parte da FFAC as casas
Chanel, Dior, Schiaparelli, Maison Margiela, Valentino,
Givenchy, Atelier Versace, Zuhair Murad, Elie Saab,
Bouchra Jarrar, Stéphane Rolland, Jean Paul Gaultier,
Viktor & Rolf, Adeline Andre, Ulyana Sergeenko, Fendi,
Giorgio Armani Privé, Alexis Mabille, Maurizio Galante,
Alexandre Vauthier, Giambattista Valli, Ralph & Russo,
Franck Sorbier e Iris Van Herpen.
Nesta galeria você verá os principais desfiles da semana
de alta costura, em destaque para Chanel, Christian Dior,
Valentino, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Fendi,
Elie Saab, Area, Schiaparelli, Rahul Mishra, Ashi Studio e
Charles De Vilmorin.
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COOL PARTY 24 YEARS
Para celebrar os 24 anos de história, a COOL Magazine
comemorou com uma festa especial de aniversário da
revista em um dos points mais exclusivos de São Paulo,
o CARAT ROOFTOP. O evento contou com o desfile da
marca INFFINITY STORE e um line-up com os maiores
DJs da atualidade, incluindo Bogosian, Fancy Inc e
outros.
Confira a galeria da festa.

trio de jazz. Na sequência, a pista abre embalada por
convidados especiais e pelo próprio aniversariante que
vai tocar durante toda a noite entre um cumprimento
e outro.
Sobre o Surreal Park
O Surreal Park inaugurou na temporada 22 em
Santa Catarina, idealizado por Renato Ratier, o
espaço modular para eventos que fica em Camboriú
é um passeio pelo lúdico com instalações artísticas
gigantes, lago, deck, praça de alimentação e palcos
temáticos. Democrático, o Surreal Park comporta
desde grandes festivais de música até bucólicos mini
weddings. O projeto do Surreal Park ainda prevê uma
vila de cabanas para hospedagem que deverá começar
a ser executada ainda este ano.
Os três palcos do Surreal Park são um show à parte
e podem ser ativados simultaneamente para eventos
de grande porte, ou separadamente dependendo da
demanda. O romântico Nomad, à beira de um lago,
o Raw Room é rústico, um rancho de madeira com
elementos que remetem ao faroeste, o Bells, obscuro
e industrial, homenageia os clubs underground que
são referência no Mundo. Todos estes espaços, e
quantos forem necessários serem montados na área
que inspira ambientes criativos, abraçam ousadias
artísticas, corporativas ou particulares.
O Surreal Park também é galeria. Tendo o Instituto
Inhotim como referência, que é o maior museu a céu
aberto do Mundo e fica em Brumadinho, Minas Gerais,
o Surreal Park também é uma galeria de instalações
artísticas bem interessante, guardadas as suas
devidas proporções, claro.
Nomes expressivos da arte contemporânea foram
convidados para dar forma ao projeto que visava
transcender os ambientes convencionais para eventos,
e até os menos convencionais.

RENATO RATIER CELEBRA
SEUS 50 ANOS NO PARK
Nome conhecido nos bastidores da noite e também
comandando as pick ups, Renato Ratier celebrou
seus 50 anos com festa para convidados no seu novo
projeto, o Surreal Park, em Camboriú. Com jantar,
jazz e festa, a comemoração da nova idade converge
com a comemoração do sucesso da estreia do
espaço surpreendente que idealizou a vanguarda do
entretenimento no Brasil.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Maria Fernanda
Fressatto
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O novo empreendimento de Renato Ratier foi o palco
da sua festa de 50 anos no dia 18 de fevereiro. O
Surreal Park, que fica em Camboriú e inaugurado
em dezembro, tem uma área equivalente a nove
campos de futebol com palcos temáticos e instalações
artísticas em meio ao verde.
Para celebrar a data, a comemoração foi exclusiva
para convidados e dividida em duas etapas. A noite
começa com um jantar para 200 pessoas assinado pelo
The Corner e embalado por um show intimista de um

Serviços:
Av. João da Costa, 3051 - Distrito Rio do Meio
Santa Catarina.
Contato: (47) 99174-1963
https://surreal.art.br/
@surreal.park
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CAUÃ

COMO UM

GAVIÃO
Editor de Moda: Rafael Menezes @menezesrafael
Fotógrafo: Pedro Pedreira @pedropereira_Ass
Styling: Thiago Ferraz @thico
Beleza: Camila Abbate @camila.abbate
Produção de Moda: Gabriela Fabosa @fabosafabosa
Audiovisual: Rodolfo Pires Goulart @rodolfopiresgoulart
Making off: Rafael Coltri @rcoltrik @akuradoria
Produção Executiva: Karina Pereira @karinapeereira
Jornalismo: Caroline Menis @carolmenis
Publisher: Marcelo Jardim @marcelojardim_

Camisa, tricô e bermuda: Gucci
Colar rose: Jack Vartanian
Colar de pérola: Nart Studio
Pulseira: Quo
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Camisa: Balenciaga
Calça: Docthos
Regata: Acervo
Colar rose: Jack Vartanian
Colar de pérola: Nart Studio
Pulseira: Quo
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Camisa e calça: Docthos
Regata: Acervo
Colar rose: Jack Vartanian
Colar de pérola: Nart Studio
Pulseira: Quo
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Camisa: Handred
Calça: FCKT
Regata: Osklen
Colar rose: Jack Vartanian
Colar de pérola: Nart Studio
Pulseira: Quo
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Cauã Reymond é hoje um dos nomes de maior destaque
da nova geração de atores brasileiros. Em 18 anos de
carreira, já interpretou mais de 30 personagens. Seu
currículo contabiliza 16 longas-metragens, 11 novelas e
diversos seriados.
No cinema, o ator ganhou reconhecimento não apenas
por suas atuações em papéis diversificados, mas também
pela escolha criteriosa dos projetos de que participa.
Entre os diretores com quem já trabalhou estão Felipe
Joffily, Carlos Reichenbach, José Eduardo Belmonte,
Heitor Dhalia, Jorge Durán, Toni Venturi, André Ristum,
Mauro Lima, Homero Olivetto, Felipe Bragança, Marcus
Baldini e Cláudio Assis. Na TV, Reymond passou a viver
personagens cada vez mais complexos, o que o elevou
ao primeiro time de artistas da TV Globo, emissora para
a qual trabalha desde a estreia na profissão, em 2002.
A aproximação com a carreira de ator se deu no fim dos
anos 1990, em Nova Iorque, quando ganhou de Susan
Batson, professora responsável pelo treinamento de
atores de Hollywood como Nicole Kidman e Tom Cruise,
uma bolsa para frequentar o seu disputado curso de
interpretação. Durante um bom período, Cauã passou a
dividir a agenda entre as novas aulas, os editoriais para
grandes publicações de moda – posando para as lentes
de fotógrafos renomados, entre eles Bruce Weber, Terry
Richardson, Mario Testino, Richard Phibbs e Karl Lagerfeld
-, e as passarelas de Milão, Paris e Nova Iorque, cidade
onde viveu por quase dois anos.Paralelamente a seus
recentes trabalhos na tevê e no cinema, Cauã Reymond se
lançou em um novo desafio profissional.
O recente longa ainda sem data de estreia “A viagem de
Pedro”, em coprodução com Laís Bodanzky, que também
assina a direção do longa; e Azuis, baseado na obra do
falecido jornalista e escritor Rodrigo de Souza Leão, com
direção de Felipe Bragança. Cauã também atuou como
coprodutor ou produtor associado em diversos longas
dos quais participou, como Se Nada Mais Der Certo e
Alemão (ambos de Belmonte), Tim Maia (de Mauro
Lima), Reza a Lenda (de Homero Olivetto) e Não Devore
Meu Coração (de Felipe Bragança).
Seu trabalho mais recente é a novela “Um Lugar ao Sol” que
está no ar no horário nobre. Paralelo à isso, está produzindo
uma série para o canal de streaming Globo Play.
Cool: Cauã, conta um pouco pra gente como está sendo
voltar a atuar nesse período de pandemia.
Na verdade “Um Lugar Ao Sol” começou a ser gravada
antes da pandemia do Covid-19, tivemos algumas
interrupções, mas tudo foi finalizado a ponto da novela
estrear pronta, coisa que nunca tinha acontecido
antes. Foi um processo intenso, gravamos com muitos
protocolos e limitações, mas a equipe foi nota mil. Temos
um trabalho lindo no ar ao qual me orgulho muito.
Cool: O Cristian e o Renato tem um pouco de você?
Como está sendo atuar em “dose-dupla”?
Invariavelmente o ator acaba emprestando um pouco
de si para a construção dos personagens, não consigo
identificar exatamente o ponto que me une aos dois
(Cristian e Renato), mas no geral me considero muito
diferente deles.

Cool: Você é time Lara ou time Bárbara? Como você
acha que a história irá se desenrolar?
Não posso dar esse spoiler de como a trama vai
desenrolar (risos). Também não posso julgar os
personagens. Eu tento me desapegar deles, mas posso
adiantar que temos um final surpreendente.
Cool: Com a tecnologia atravessando barreiras e o
metaverso se tornando cada vez mais possível na
nossa realidade, você já entrou na onda dos NFTs? Qual
a sua opinião sobre esse novo mundo?
Estou muito atento às transformações que estão
acontecendo e acho que novas perspectivas como o
metaverso, por exemplo, já se mostram muito presentes.
Por enquanto estou observando e acompanhando como
eu posso participar dessa nova realidade, pensando em
investimentos, sou a favor de novas formas de interação,
mas é preciso que essas novas realidades sejam
inclusivas, sobretudo com uma parcela da população
que não tem tanto acesso a essa realidade.
Cool: Você já pensou como a tecnologia pode ser - ou
não - um aliado na sua carreira na TV e nos cinemas?
Fico um pouco ansioso para saber como o avanço da
tecnologia pode impactar no audiovisual. muita coisa já
mudou até aqui e muita coisa ainda está em curso. Se
for para aperfeiçoar as produções elevando a qualidade
dos projetos, acho muito válido, mas também temos que
entender como essas transformações podem impactar
nas frentes de trabalho. Conexão com o ser humano,
pois trabalhamos com sentimento.
Cool: Você tem algum processo metódico pré-gravação
para “entrar no personagem”?
Nada que uma boa meditação e concentração não
resolvam antes de entrar em cena, mas a minha
imaginação é minha aliada número 1. Cada vez conto
mais com ela.
Cool: Você é um ator muito admirado, tanto pelo seu
talento quanto pela sua beleza única, ganhou o prêmio
de “homem mais sexy” em 2021, como você lida com o
assédio dos fãs e admiradores? particularmente, você
gosta desses títulos?
Eu fico vaidoso com esses títulos. não estou em busca
deles, mas quando eles chegam, me motivam ainda
mais. rs principalmente qd eu to com preguiça da minha
rotina de exercícios (risos).
Cool: Como é a vida off-line do Cauã?
Minha vida é tranquila e simples quando não estou
trabalhando em algum projeto...tenho minhas rotinas
de exercícios, alimentação balanceada, momentos com
minha filha. Quando sobra um tempo, gosto de ler e
assistir filmes e séries. Eu acho essencial para o meu
trabalho, rever séries e reler livros que admiro.
Cool: Em uma entrevista, você diz que sua mãe escolheu
seu nome, mas apenas descobriu o significado
depois, que tem origem indigina Tupi, certo? Você se
considera uma pessoa forte, determinada, poderosa e
ambiciosa, como seu nome propriamente representa,
um Falcão?
Me sinto tudo isso, ou pelo menos gosto de imaginar que
sou! (risos).

TEXTO: Caroline Menis
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Cool: O que é ser COOL para você?
Ser uma pessoa bacana, que respeita o
próximo, que está atenta às transformações
sociais, que pensa nos impactos ao meio
ambiente, que se inspira nos outros mas
encontra sua própria realidade.
Cool: Quais os planos e metas para este
novo ano?
Além da novela, tenho alguns projetos em
curso no audiovisual que estou desenvolvendo
como criador e produtor, mas ainda é cedo
para falar sobre eles. Também uma pílula
de coleção de roupas que estou criando em
parceria com a Aramis. Paralelo a isso, tem
o filme “A viagem de Pedro”, dirigido por Laís
Bodanzky, para estrear ainda nesse primeiro
semestre.

Camisa: Handred
Calça: FCKT
Regata: Osklen
Colar rose: Jack Vartanian
Colar de pérola: Nart Studio
Pulseira: Quo
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Camisa e calça: Dolce &
Gabbana
Regata: Acervo
Colar rose: Jack Vartanian
Colar de pérola: Nart Studio
Pulseira: Quo
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Camisa e calça: Docthos
Regata: Acervo
Colar rose: Jack Vartanian
Colar de pérola: Nart Studio
Pulseira: Quo
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Agradecimentos Especiais:
Barba By Tarry Maverick
Temakeria Sacho
VOLTZ Motors
Docthos

Regata: Soul Básico
Colar rose: Jack Vartanian
Colar de pérola: Nart Studio
Pulseira: Quo
Moto: VOLTZ Motors
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por estarem vivendo isso também, então fica bem mais
fácil de compartilhar e mostrar minha rotina.
O seu casamento foi um dos eventos mais comentados
no último ano, inclusive, o seu vestido de noiva foi muito
compartilhado no Instagram como um dos melhores
vestidos de noiva do ano. Como foi poder realizar esse
sonho? Você tinha acabado de descobrir sobre sua
gravidez alguns dias antes…eu imagino que tenha sido
muito especial a lua de mel, em dobro!
Meu casamento realmente foi muito especial, ainda mais
depois que eu descobri que estava grávida, literalmente
uma semana antes da cerimônia. Meu grande sonho
realmente é ser mãe, eu estou vivendo esse sonho em
ter uma família e construir essa história com nossas
família, minha e a do Beto, meu marido. Foi incrível. E
a lua de mel também foi inesquecível, uma honeymoon
com babymoon ao mesmo tempo. Eu e o Beto nos
unimos ainda mais e nos vimos ainda mais como uma
família.

LUISA ACCORSI
Luisa Accorsi é uma jornalista de 32 anos apaixonada
por comunicação, moda e tudo que envolve o universo
feminino. Natural de Londrina, Paraná, Luisa é uma das
criadoras de conteúdo mais conhecidas do Brasil. Luisa
divide seu estilo sofisticado, dicas de moda, beleza e
cultura, e suas viagens pelo mundo com suas seguidoras
- por meio de suas redes sociais e canal no YouTube.
Possui mais de 894 mil seguidores no Instagram e 707
mil inscritos no YouTube. Atualmente, grávida do Matteo
e com muitos projetos em andamento, Luísa conta um
pouco como tem sido sua jornada pela internet e abre
seu coração sobre a maternidade e seu casamento.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Mana Gollo
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Cool: Luisa, você está grávida, vivendo umas das fases
mais mágicas da sua vida, uma verdadeira COOL MOM.
Conta pra gente como está sendo conciliar a gravidez
com a vida nas redes sociais e trabalhos?
Confesso que este está sendo o maior desafio da
maternidade pra mim por enquanto, conseguir conciliar
a minha rotina de trabalho, que sempre foi muito puxada,
com o ínicio da gravidez, por ter passado muito mal
também, eu tive muitos enjoos, insônia e dor de cabeça,
e pra mim que sempre foi uma pessoa agitada, meu
corpo estava me pedindo pra desacelerar então eu tive
que fazer essa mudança, tive que ser ainda mais seletiva
por conta disso, focando bastante na fase que eu estou
vivendo, aproveitando que várias mulheres querem saber

Cool: Lu, conta pra gente a sua relação com a moda.
Como você explicaria seu estilo hoje?
Eu não amo moda, eu amo me comunicar. A minha
paixão é me comunicar pela ferramenta da moda. Eu
gosto muito de estudar e entender sobre cada tendência,
explicar esse universo pra quem me segue porque não
vemos todo esse significado da moda de ser expressivo
e comunicativo, Não damos este valor pra moda. A moda
pra mim é uma ferramenta de comunicação. Meu estilo
vai mudando de acordo com as fases da minha vida, eu
sou uma camaleoa, eu acho que meu estilo tem a ver
com essa parte da minha personalidade, mas cada vez
eu quero me vestir priorizando o conforto, hoje em dia
não existe mais isso de só ter uma roupa para tirar foto,
eu gosto de sempre usar looks que façam sentido na
minha rotina e no meu dia a dia, que tenha informações
de moda mas que sejam usáveis. Eu gosto de definir
meu estilo como feminino, uma pitada clássica mas que
seja comfy.
Cool: Você é sócia da OZLLO, um brechó de luxo online incrível e você sempre fala nos stories sobre a sua
relação com a moda sustentável e como você é adepta
a consumir de forma responsável, mesmo consumindo
de grandes marcas. Você acha que essa tendência do
consumo minimalista e sustentável é passageiro ou
fará parte de nossas vidas pra sempre, em um mundo
pós-pandemia?
Essa tendência de você consumir de forma mais
consciente é algo que já estava acontecendo e já
ia acontecer de certa forma, mas acabou sendo
potencializado por conta da pandemia. Eu acredito muito
nisso, eu não sou uma pessoa minimalista, nem dá
para ser alguma coisa que não é (risos), então eu não
sou uma pessoa minimalista mas cada vez mais eu me
preocupo em consumir de maneira mais consciente e
a OZLLO tem muito a ver com isso. O vintage é o novo
Cool. Acho que a moda tá nesse caminho também de
coisas mais únicas e com história e eu acho que isso
tem a ver sim com o consumo mais consciente de você
investir em uma peça que realmente vai usar por muito
tempo…quanto mais madura eu fico mais eu penso
antes de investir uma peça, então acho que tem haver
com maturidade, também.

TEXTO TEXTO
A protagonista é
VOCÊ!
DUAS MÃOS é o
seu complemento!

Gargantilha e Brinco banhados a Ouro 18k com pingente em Pedras Naturais

www.atelieduasmaos.com.br
@duasmaosoficial
Rua Oscar Freire, 565 - Jardins/SP
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TEXTO TEXTO
Artista: Fiuk @fiuk
Diretor de arte: Rafael Menezes @menezesrafael
Fotógrafo: Marcos Duarte @marcospbduarte
Make e Hair: Karina Saib @karinasaib
Catering: @eltranvia e @temakeriasacho
Assistente: Édson Florindo @edsonflorindo
Produtores executivos: Felipe Lançarin @felipelancarin e
Karina Pereira @karinapeereira
Produção de moda: Júlia Canizares @ju.canizares
Estúdio: Sala71 @sala71oficial
Jornalista: Caroline Menis @carolmenis

FIUK
ROCK`N`COOL
82 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

83 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

Tem também o filme “Me Tira da Mira”, um filme que eu
fiz junto com o meu pai e minha irmã Cleo, o primeiro
trabalho que fizemos juntos, está muito legal e será
lançado agora em fevereiro. O filme “Tração”, um filme
de ação que eu estou fazendo, eu tive a oportunidade de
fazer drift nesse filme nacional, então fiquei muito feliz
com esse lançamento que provavelmente será no final
de 2022 e começo de 2023, além disso, alguns singles e
música nova que eu pretendo lançar em breve.
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TEXTO TEXTO
Um dos finalistas do BIG BROTHER BRASIL 21,
participante do “Show dos Famosos” no Domingão, Fiuk
é cantor, músico, compositor, empresário e modelo. Tem
uma carreira repleta de trabalhos, tanto na música quanto
na televisão. Já atuou no folhetim jovem “Malhação” e ao
lado da irmã atriz Cleo e do pai cantor Fábio Junior. Na
música, ele foi destaque como vocalista da banda HORI
pop rock e também em carreira solo. Protagonista da
17a edição de Malhação e também viveu o personagem
Ruy em “A Força do Querer” (2017), o músico e modelo
é presente no cinema nacional com “As melhores coisas
do mundo” (2010), “Julio Sumiu”(2013), “Divã a 2” (2015)
e “Sing” (2016). Atualmente, com mais de 4 milhões de
seguidores no Instagram e 231 mil ouvintes no Spotify,
seus territórios no social media variam entre moda,
beauty, lifestyle e música.
Cool: Sabemos que sua participação no BBB21 foi um
divisor de águas para a sua carreira. Você, por ser
uma celebridade que não gosta de exposição, como
lidou com o fato de ter câmeras em cima de você, te
filmando, 24 horas por dia?
Foi a experiência mais doida e mais inusitada da minha
vida, mas tinha esse lado, eu precisava lidar com a
exposição porque eu sempre fui muito caseiro e sempre
tive muita dificuldade para me expor, sendo muito
fechado e tímido, foi um desafio enorme ter que conviver
com várias pessoas que eu não conhecia, no começo foi
difícil mas depois se tornou mágico e muito especial.
Cool: Desde muito pequeno você vive cercado pelos
holofotes. Qual é a sua relação com a fama?
Sempre tive muito carinho e respeito, acredito que eu
tenha uma boa relação com esse universo.
Cool: Existe uma diferença entre o Fiuk rockstar na
frente das câmeras e o Felipe no Backstage?
Eu sempre consegui separar muito bem essas duas
coisas, mas após o Big Brother Brasil, as coisas ficaram
um pouco mais confusas.
Cool: De onde surgiu seu interesse por carros e sua
grande paixão pelo drift?
Desde criança eu sou louco por carro, miniatura,
brinquedos, jogos de carros em geral, de videogame…
quando eu cresci acabei ficando mais apaixonado ainda
quando eu conheci o drift. Até hoje é uma paixão muito
forte que eu tenho, tanto que eu criei o “Drift Meeting”,
que é um evento com música e drift. Eu realmente sou
vidrado nesse universo.
Cool: Você tem muitos fãs que te adoram e te usam
como inspiração. Qual recado ou conselho você daria
para essa nova geração de jovens?
Um toque que eu daria pros meus fãs, além de ter muita
gratidão por eles existirem na minha vida, eu diria para
eles não tenham medo de sonhar, e nem sonhar alto e
correr atrás disso, ninguém faz nada sozinho.
Cool: Quais as novidades para 2022? Vem lançamentos
por aí?
Graças a Deus tem coisas muito legais pra acontecer
esse ano, o filme “Sing 2” que está em cartaz nos
cinemas, que eu tive a oportunidade de dublar o “Johnny”,
que é um gorila muito engraçado, cara, muito bacana.
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GASTRONOMIA

VASTO RESTAURANTE
O Vasto é uma marca nova do grupo Coco Bambu que
possui um conceito nova-iorquino de fine dining, com
mais três unidades, duas em Brasília e uma em Recife.
O restaurante fica localizado na Haddock Lobo e foi
inaugurado no começo de Dezembro. O ambiente traz
uma atmosfera aconchegante, descontraída e bem
intimista. Um imponente bar no estilo americano, é uma
atração à parte, onde os clientes poderão experimentar
os drinks e o menu exclusivo Vasto. O espaço tem por
volta de 1.400 metros quadrados, salão com 350 lugares
e três espaços privativos para eventos fechados, divididos
entre o piso New York, Sala Vip, Piso Manhattan e Piso
Jardins. Também possui uma adega completa com mais
de 200 rótulos de vinhos. Para completar o clima novaiorquino, apresenta show de jazz, blues e soul ao vivo
todos os dias, no almoço e no jantar.
O cardápio foi assinado pela sócia e chef executiva Daniela
Barreira, e traz diversos pratos de carnes com cortes de
raças britânicas, saladas incrementadas, entradinhas
para compartilhar, opções de sushis, além de frutos do
mar, oferecendo o que há de melhor na gastronomia
mundial. O menu foi idealizado seguindo inspirações dos
melhores restaurantes de Nova York. O restaurante tem
opções de entradas como Camarões Spicy, Carpaccio
dos Mares, Mexilhões à Provençal e Sweet Corn. Para
os amantes da culinária japonesa, podem se deliciar
com o Sashimi de salmão trufado, tartare de atum sobre
avocado e atum com foie gras. Nas Carnes nobres, se
encontram deliciosas opções como a costela do Dianteiro
4 ossos, filé mignon com risoto funghi e um maravilhoso
prime rib. No mesmo cardápio você encontrará também
opções com Frutos do mar como bacalhau à lagareiro
e barbecue de frutos do mar. Para as sobremesas,
uma verdadeira experiência com opções do delicioso

cheesecake de oreo, o incrível blondie de pistache e o
brigadeiro com morango e biscoito.
Serviços:
Site: www.vastorestaurante.com
Instagram: @vastosaopaulo
Mais informações/cardápios/reservas:
https://qr.cocobambu.com/vasto-haddock
Endereço: Rua Haddock Lobo, 1573.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Jaqueta customizada:
Eliane Sampaio
Calça: Eduardo Amarante

A EMBAIXADORA DO

Entrevista: Kyvilin Padilha
Texto: Kyvilin Padilha
Fotos: Trumpas @trumpas_
Personal Stylist: Eliane
Sampaio
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LISO PERFEITO

by Josélia Cotrim

JOSÉLIA COTRIM:
A EMBAIXADORA DO LISO
PERFEITO
Fundada em 2013, a Liso Perfeito Brasil®️ nasceu
do sonho de sua idealizadora Josélia Cotrim, que
passou a mudar a vida das pessoas através da
transformação de seus cabelos de forma única
e inovadora. O sucesso da marca alavancou o seu
crescimento e consolidação no mercado da beleza,
atualmente possui 4 unidades próprias, sendo uma
unidade em Anápolis -GO, Goiânia - GO, Brasília DF e Uberlândia-MG.
“Mudamos a vida de milhares de pessoas através
de uma experiência chamada Liso Perfeito que
é um procedimento 100% personalizado para
cada cabelo, ou seja, não existe um produto
pronto, tudo será montado de acordo com uma
avaliação capilar respeitando a necessidade
de cada cabelo, o que reforça a segurança do
procedimento que também é compatível com
qualquer química.
Vale ressaltar que não usamos chumbo, formol e
seus derivados ou nenhum tipo de base alisante
como tioglicolato de amônia ou etanolamina nem
guanidina, e ainda oferecemos uma garantia
vitalícia, caso o cabelo venha a ondular a pessoa
poderá voltar e reparar sem custo algum”, diz a
CEO do Liso Perfeito. Ao longo dos últimos 8 anos
a empresa cresceu de forma exponencial e em
Janeiro de 2022 lançou seu mais novo projeto de
expansão o LISO PERFEITO BRASIL ACADEMY.
Projeto esse que veio para levar uma operação
jamais vista antes para os quatro cantos do país,
transformando a vida de milhares de pessoas que
não somente sonhavam em fazer o procedimento
quanto para aquelas que sonhavam em se tornar
um habilitado podendo replicar o sucesso da
marca e assim realizar o sonho de abrir o próprio
negócio.
Os habilitados receberão um licenciamento onde
terão acesso aos produtos exclusivos assim
como acesso ao sistema de software único no
mundo que personaliza os produtos para cada
cabelo, além de poder comprar e revender todos
os produtos da linha de tratamentos.
“Meu intuito com esse projeto é poder levar
o sonho do Liso Perfeito para todo o Brasil
transformando a vida de milhares de pessoas”,
acrescenta Josélia Cotrim.
89 | COOL MAGAZINE

Cool: Como começou a Liso Perfeito Brasil?
Começou através de um sonho pessoal de ter o cabelo
liso de forma natural, duradoura e saudável, como
não existia nada no mercado que me proporcionasse
esse resultado eu passei a estudar sobre cabelos para
conseguir desenvolver os produtos de acordo com
aquilo que acreditava que traria o resultado perfeito.
Cool: Quais foram seus principais desafios e
obstáculos ao criar a empresa?
Sair da parte de execução onde eu atendia e realizava
todos os procedimentos para gerir e escalar a
operação onde precisei replicar tudo que fazia.
Cool: Quais são os diferenciais da Liso Perfeito
Brasil?
Personalização, resultado, segurança e garantia
vitalícia.
Cool: Qual a diferença entre o procedimento Liso
Perfeito e as escovas progressivas e alisamentos
tradicionais que conhecemos?
A primeira é que não temos um produto pronto, aqui
todo procedimento é 100% personalizado para cada
tipo de cabelo. Após fazer, a pessoa só terá que retocar
a raiz conforme o crescimento, pois o comprimento
onde já foi feito possui uma garantia vitalícia aqui com
a gente. E também não possui incompatibilidades, não
ocasiona nenhum tipo de danos aos fios, e o resultado
faz jus ao nome, pois de fato o liso fica perfeito.

Cool: Além dos produtos usados no procedimento
Liso Perfeito você também desenvolveu uma linha
exclusiva para tratamento, poderia falar um pouco
mais sobre esses produtos?
Costumo dizer que o Liso Perfeito não é um milagre
onde irá reverter todos os danos causados por
processos químicos já feitos em um cabelo, durante
esses 8 anos presenciei todos os tipos de danos
que você possa imaginar e isso me deu base para
desenvolver produtos que de fato vão de encontro às
necessidades e a realidade desses cabelos. Todos os
produtos da minha linha foram desenvolvidos com
Nanotecnologia e matéria prima pura, justamente para
permear as camadas mais profundas da fibra capilar,
inclusive de cabelos com progressivas que são os mais
difíceis de tratar por estar impermeável, promovendo
alto poder de hidratação, nutrição, reconstrução e o
mais importante, com o Ph perfeito para combater os
danos mais severos que são causados pelas químicas
alcalinas.
Cool: Você é mãe de 4, inclusive recentemente de
gêmeos. Como você faz para conciliar a vida agitada
de empresária e a vida pessoal?
Minha família é o meu ponto de equilíbrio, são eles
que me recarregam diariamente! Quando estou no
trabalho me dedico integralmente, e da mesma forma
quando estou com eles sou 100% deles, não me
prendo a julgamentos ou culpa.
Cool: Qual seu maior desafio como empresária?
O meu maior desafio também é a minha maior paixão,
desenvolver pessoas.
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Cool: Qual foi sua estratégia para manter seu negócio
de pé durante o período ápice da pandemia?
Criei a Liso Perfeito Em Casa, onde transferi toda
minha operação para atendimentos a domicílio e foi
um grande sucesso.
Cool: Hoje você possui 4 unidades próprias: as unidade
de Goiânia, Brasília, Uberlândia e Anápolis. Mas em
janeiro de 2022 deu início ao LISO PERFEITO BRASIL
ACADEMY, um projeto de expansão para todo o Brasil
através de cursos e concessões, formando habilitados,
você poderia dar mais detalhes sobre esse projeto?
Em 2018 formatei minha operação para franquear,
porém acabei desistindo. Embora o processo tenha
sido concluído com bastante êxito e já incluso na ABF
(Associação Brasileira de Franchising), percebi que eu
conseguiria escalar facilmente os processos, porém,
não seria tão simples escalar o meu amor por tudo
que fazia. Três anos se passaram, crescemos mais e
consequentemente mais pessoas têm buscado levar
a Liso Perfeito para sua região, então comecei a
trabalhar em um projeto ousado que finalmente saiu
do papel em janeiro deste ano, onde mais uma vez o
meu foco principal é transformar a vida das pessoas,
agregar valores, dar oportunidades e de quebra alisar
cabelos. É com muita alegria que posso afirmar que
o LISO PERFEITO BRASIL ACADEMY irá impactar
milhares de vidas. Irei liberar toda minha operação
através de 3 módulos, capacitando habilitados e
filiados por todo o Brasil, eles terão acesso ao
sistema que desenvolvi para personalização de
produtos que possui mais de 40 mil cálculos, licença
de compra de todos os produtos que integram a
minha linha, além da técnica e tudo que deu certo
me fazendo alavancar e faturar o que faturo hoje.

Sapato: Gucci
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Cool: Você pode nos contar como foi a experiência
com as primeiras turmas de habilitados da Liso
Perfeito Brasil Academy?
Foi um sucesso total! Em 2 meses já capacitamos
mais de 30 habilitados que estão espalhados por
todo o Brasil, a maioria deles já estão trabalhando
aplicando a nossa técnica e atendendo seus
primeiros clientes. Óbvio que como tudo na vida
existe o lado bom, mas também existe as suas
dificuldades, e com a Liso Perfeito não seria
diferente. Replicar nossa operação não é um
trabalho fácil, exige esforço e dedicação, mas com
disciplina TODOS conseguem. É como eu sempre
digo logo na minha primeira aula com eles, eu vou
oferecer a vara, o anzol e vou ensiná-los a pescar
más não vou dar o peixe pronto, e junto comigo
tem uma equipe gigante que dá todo o suporte
aos nossos habilitados. Nossas expectativas estão
sendo as melhores possíveis e em breve esperamos
ter mais de mil habilitados Liso Perfeito Brasil em
diversas regiões do país.
Cool: Pensa em abrir mais alguma unidade além
das 4 já existentes?
Por enquanto meu foco está 100% direcionado ao
projeto de expansão Liso Perfeito Brasil Academy.
Cool: Sabemos que a indústria da beleza é uma
das áreas que mais cresce em todo o mundo, você
vê reflexo disso na sua própria empresa que vem
crescendo a cada ano. Como você vê a Liso Perfeito
Brasil daqui a alguns anos? Quais são os seus
maiores objetivos como empresária pioneira que
desenvolveu algo inédito no ramo?
Me vejo à frente de um grupo econômico com o
foco em transformar e capacitar vidas. Habilitados
e Filiados por todo o Brasil e no mundo! Vejo um novo
conceito se formando e a Liso Perfeito Brasil sendo
referência mundial em deixar os cabelos lisos.

Cool: O que gosta de fazer nos seus períodos de
descanso e lazer?
Amo ficar em casa curtindo a família.
Cool: Qual a sua maior inspiração?
Cristo e eu mesma.
Cool: Sabemos que o nosso cabelo influencia muito
na autoestima da mulher. Existem discussões
sobre “naturalizar” o cabelo crespo e dar fim aos
alisamentos, que muitas das vezes, este cabelo é
visto como uma percepção feia e ruim. Isso tem
alguma influência no seu trabalho? Como você
vê essa mudança de cada vez mais as mulheres
quererem um estilo natural? Na sua opinião, seria
o fim dos procedimentos estéticos e indústria da
beleza a longo prazo?
Acredito que independente de ser cacheado ou liso,
o mais importante é estar da forma que nos faça
feliz! Não se trata de ser feio, bonito, de estar ou não
na moda ou muito menos dentro de qualquer estilo
de beleza implantado por padrões humanos. Nós
mulheres temos uma conexão emocional com nosso
cabelo, é algo de dentro pra fora e não o contrário, a
decisão de como usá-lo deve ser unicamente minha,
pois é o meu cabelo, e as pessoas que te amarem de
verdade irão te apoiar independente da sua decisão
pois ela não mudará a sua essência, mas te fará estar
da forma que te faça feliz.
@lisoperfeitobrasil
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“VALORES QUE
INSPIRAM,
RESULTADOS QUE
TRANSFORMAM”
-JOSÉLIA COTRIM

93 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

LU
ST

MODELO: Ariane Norbel
FOTÓGRAFO:
Henrique Schiefferdecker

94 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

95 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

96 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

97 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

98 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

99 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

100 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

101 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

102 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

103 | COOL MAGAZINE

TEXTO TEXTO

Fancy
Inc
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A SINGULARIDADE NO
UNIVERSO CONTEMPORÂNEO
Vindos do sul do Brasil, a dupla de produção Matheus
Rodrigues e Adriano Dub, são conhecidos como Fancy
Inc. Formado em 2014, atingiram notoriedade em 2019
ano extremamente prolífico para o duo pela sequência de
hits emplacados no Brasil. Começando pela “My Girl” em
parceria com Vintage Culture que atingiu Top 1 no Beatport
Dance Chart, na sequência o single “In The Dark“ chegou
ao número 1 na US Billboard Dance Chart e Duplo Disco de
Platina, finalizando esse ano explosivo com “Say My Name”
com Bruno Be. Juntas essas músicas já somam mais
de 150 milhões de plays nas plataformas digitais. Neste
mesmo ano foram coroados com prêmios de 1o Lugar
Melhor Track 2019 pelo Eletro Vibez Awards e Destaques
do Ano 2019 pela Cool Magazine.
Subindo nas paradas e tendo suporte dos principais players
do mercado, Fancy Inc se tornou referência no mercado por
popularizar o Progressive House no Brasil. Precursores de
uma nova sonoridade, donos de uma identidade marcante,

é impossível não reconhecer a dupla ao ouvir. O que
rendeu convites para remixar David Guetta (Warner
Bros), Becky Hill (Universal Music), Joel Correy & MNEK
(Atlantic Records) e Robin Schulz (Warner Bros) para
citar alguns.
Trabalhando com as maiores gravadoras do mundo,
em 2021 lançaram seu novo single “Free” em parceria
com Vintage Culture e Roland Clark, a faixa atingiu em
menos de 2 semanas Top 1 Geral no Beatport, principal
chart de música eletrônica do mundo. Além disso o
duo foi coroado sendo os primeiros brasileiros a fazer
uma collab com o astro Francês David Guetta intitulada
“Alive”, que em menos de três dias bateu 1 milhão de
streams, mostrando toda a força dessa super parceria.
Com passagens pela Europa, Ásia e América do Sul,
Adriano e Matheus estão mais afiados do que nunca,
deixando sempre uma marca grandiosa por onde
passam. Definitivamente, eles vivem um momento
fantástico em suas carreiras e estão mais do que
preparados para levar o groove único do Fancy Inc para
as pistas mais exigentes do mundo.

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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Confira a entrevista exclusiva dos DJs Matheus e
Adriano para a COOL Magazine.
De onde surgiu a paixão pela música?
Matheus - Meu primeiro contato com a música
eletrônica foi em 2006 no antigo Oxygen Club em Novo
Hamburgo, era DJ em início de carreira então tocava aos
sábados nas noites pops, enquanto nas sextas rolava
e-music com grandes nomes da cena na época: Fabrício
Peçanha, Alec Araújo, Jeff Oliver...Lá tive a oportunidade
de entender o que era a cultura underground de verdade.
Em 2013 fiz o curso de produção musical na AIMEC com
um cara que, além de hoje sermos amigos de churrasco,
considero meu mentor artístico: Mr. Cesar Funck (Sonic
Future).
Adri - Meu primeiro contato com música eletrônica foi
em meados de 1999 em Curitiba, quando conheci o Igor
Mattar, na época proprietário do Legends Underground
Club, que foi o club referência em música underground
no sul do Brasil, o Igor foi quem me espelhei como DJ
e também minha porta no mercado em Curitiba, onde
tive a oportunidade de ser residente em diversos clubs e
tocar em algumas das melhores festas até 2003, quando
mudei para Londres, onde estudei produção musical na
renomada Point Blank e passei a tocar em clubs como
Turmills, Ministry Of Sound, Sin Club, The Church …
entre outros. Fui residente do Hazchem Festival por 2
anos. Retornei ao Brasil em 2008, quando comecei um
novo projeto como Dub Fragments, e foi com esse que
conheci o Matheus.
Como se conheceram?
Tudo começou quando estava procurando remixers para
meu EP na Beachside Records de Miami. Acompanhava
há algum tempo o trabalho do Adriano como Dub
Fragments que era um projeto de SoulFul bastante
interessante e sabia que um remix ficaria perfeito no
EP, ele aceitou prontamente e desde então fomos
amadurecendo a parceria que mais tarde virou um
convite dele para juntos fazermos algo especial para
o mercado, música eletrônica com objetivos sólidos e
buscar nosso espaço na tão disputada cena mundial.
Quais são seus planos para este próximo ano?
Estamos com muitos releases programados e muitos
para serem organizados ainda, além de muitos requests
de shows em lugares que sempre sonhamos tocar. A
tendência é ter uma agenda bem corrida para o ano
de 2022, seja entre shows e muitos releases que irão
surpreender todo o nosso público.
Qual é a rotina de um pré e pós show?
Chegar cerca de uma hora antes no camarim já é uma
rotina real, para fazer um aquece, interagir com os
colegas de trabalho e dar muitas risadas. Amamos
o nosso trabalho e por isso se torna um ambiente
descontraído. O nosso pós show depende muito do
tempo que teremos entre final do show e logística,
sempre que podemos ficamos um pouco mais para
também poder curtir o trabalho dos amigos que
seguem na sequência dos shows.
Como lidam com os haters?
Somos do tipo que aceitamos críticas, sejam
positivas ou negativas. Serve para o nosso
amadurecimento!
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Quem são seus ídolos no meio da música?
John Mayer, Michael Jackson, Barry White, Ben Harper,
Cassius, Armand Van Helden, Todd Terry, Inner City.
Quais foram os locais que vocês tocaram que marcaram
a carreira do Fancy Inc?
Cada lugar tem um sabor especial de tocar, desde
os grandes festivais para 20, 30 mil pessoas até clubs
pequenos para 500. É difícil e injusto citar nomes sem
esquecer algum, nos conectamos com os nossos fãs de
norte a sul, a energia é sempre surreal e é isso que nos
faz seguir em frente.
Como foi o período de lockdown para vocês, onde o

mundo fechou as portas para os eventos? Como isso
impactou o Fancy Inc?
Quando nos deparamos com o fato de que iríamos
deixar de fazer shows por tempo indeterminado
foi sim algo difícil de processar. Ainda mais porque
estávamos em uma fase importante na carreira de
ascensão, várias tours programadas pelo Brasil,
então foi um pouco doloroso aceitar. Nos primeiros
meses de pandemia resolvemos levar o estúdio para o
interior e focar em novas músicas. Acabou sendo um
período muito produtivo, lançamos seis singles, um
deles disco de platina (Cali Dreams) e remixes oficiais
para grandes artistas entre eles David Guetta, Sia,
Becky Hill, Robin Schulz, MNEK e outros.
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SURREAL PARK PÕE SANTA
CATARINA NA VANGUARDA
DO ENTRETENIMENTO

Numa área equivalente a nove campos de futebol, o
Surreal Park inaugurou na temporada 22 em Santa
Catarina e já se mostra vanguardista no entretenimento
brasileiro. Idealizado por Renato Ratier, o espaço
modular para eventos que fica em Camboriú é
um passeio pelo lúdico com instalações artísticas
gigantes, lago, deck, praça de alimentação e palcos
temáticos. Democrático, o Surreal Park comporta
desde grandes festivais de música até bucólicos mini
weddings em cenários assinados por artistas plásticos
que tem estúdios Disney e escolas de samba carioca
no currículo. E ainda, uma oficina reaproveita árvores
caídas no município para produção de esculturas e
abre espaço para novos talentos.
As mudanças de comportamento que ficaram de
herança da pandemia reverberam em todos os setores
da sociedade com reflexo direto no entretenimento.
Não se faz mais eventos como antes. Realmente, não.
Agora se faz melhor que antes porque a experiência
de viver ganhou novos sentidos, o que inspirou um
empreendimento pioneiro recém-inaugurado em
Santa Catarina que transcende o padrão no setor
de eventos. Aliás, que recalcula a rota deste setor.
Numa área verde no município de Camboriú, ao lado
da babilônica Balneário Camboriú, o espaço para
eventos batizado de Surreal Park chancelou a vocação
catarinense para a vanguarda no entretenimento.
Inspirado no movimento surrealista onde vale tudo
o que couber entre a arte e a criatividade, e onde a
liberdade de criar não tem limites para impressionar
ou chocar, o espaço não inova por ser grande, ao
ar livre e em meio a campos verdes, mas por ser
multifacetado abrindo oportunidade para infinitas
possibilidades de experiências, incluindo festas. Mas,
não só isso.

@surreal.park
Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Idealizado por Ratier, uma referência em música
tanto nos palcos quanto por trás deles, o Surreal Park
chega como um inédito cenário modular que abraça
qualquer evento para até 10 mil pessoas, mas onde
um grupo de 20, 400 ou 3 mil pessoas também se
sentirão confortáveis. Para formatar esse modelo,
Ratier recorreu às experiências vividas no longo

trajeto de gigs e clubs que passaram pelo Mundo, e
de onde pincelou o melhor de cada um. O resultado
foram três palcos principais com personalidade bem
definida, praça de alimentação, uma capela, redário,
arquibancada verde, lago e deck. Este conjunto
completamente integrado com a natureza abriga ainda
instalações artísticas gigantes abertas à interação
do público incluindo uma lua artificial, um sino de
2m de altura, braços de polvo, urso gigante, cabras
no telhado, e uma mão imensa que fez parte de um
dos carros alegóricos da escola de samba Mocidade
Independente de Padre Miguel no Carnaval 2020, que
homenageou Elza Soares. Os mobiliários espalhados
pelo complexo também trazem sua particularidade,
muitos foram feitos a partir de árvores que caíram no
município de Camboriú.
Os três palcos do Surreal Park são um show à parte
e podem ser ativados simultaneamente para eventos
de grande porte, ou separadamente dependendo da
demanda. O romântico Nomad, à beira de um lago,
é coberto por uma lona de circo, seus camarotes
são carruagens e as mesas estão dispostas sobre
pernas coloridas de manequins. O conceito nômade
envolvendo o cenário de um circo é inspirado em
influência gipsy. O Raw Room é rústico, um rancho
de madeira com elementos que remetem ao faroeste,
incluindo esqueleto de cabeça de boi pendurado na
parede. Já o Bells, obscuro e industrial, homenageia
os clubs underground que são referência no Mundo.
O conceito Bells foi inspirado na Warehouse Industrial
dos anos 20. Todos estes espaços, e quantos forem
necessários serem montados na área que inspira
ambientes criativos, abraçam ousadias artísticas,
corporativas ou particulares.
Tendo o Instituto Inhotim como referência, que
é o maior museu a céu aberto do Mundo e fica
em Brumadinho, Minas Gerais, o Surreal Park
também é uma galeria de instalações artísticas bem
interessante, guardadas as suas devidas proporções,
claro. Nomes expressivos da arte contemporânea
foram convidados para dar forma ao projeto que
visava transcender os ambientes convencionais para

gigante que foi comissão de frente da escola de samba
Salgueiro no Carnaval 2019.
Entre os reforços de Vinícius, está Kin Noise, um
ilustrador pernambucano desejado por grandes
marcas que tem entre seus clientes The Walt Disney
Studios. Ele integrou a mandala artística do projeto
do Surreal Park contribuído com (aqui faltam as
obras dele). Ele também assina a identidade visual
da comunicação da casa. Tony Reis, de Curitiba,
também foi na produção de detalhes que não passam
despercebidos no universo do Surreal Park. Braços de
polvo saindo da terra, lua artificial que reflete no lago,
rinoceronte de cabeça para baixo, cabras em cima
do telhado, um anjo, uma cobra e uma vaca fazem
parte das 25 obras de Tony, especialista em escultura,

eventos, e até os menos convencionais. Tudo começou
quando Renato Ratier, idealizador do projeto, convidou
o carioca Vinicius Fragoso para a direção de arte do
Surreal Park. Com experiência nos bastidores dos
galpões da escola de samba do Rio de Janeiro, ele
chamou reforços para auxiliá-lo na missão, ao mesmo
tempo que enxergou ali a oportunidade de realizar o
desejo de trabalhar com o gigantismo. Responsável
por garimpar instalações para o projeto, foi ele quem
trouxe a mão do desfile da Mocidade Independente de
Padre Miguel que homenageia Elza Soares, e um urso

pintura, cenografia, mosaico e paisagismo. Talentos
que foram todos explorados na sua passagem pelo
projeto do Surreal Park.
Fabio Tamburus é um paulista, produtor cenográfico
que desenvolveu projetos de ambientação e iluminação
dos palcos Bells e Raw Room, e implantou a Oficina de
Esculturas de madeira de reaproveitamento urbano.
Trata-se da produção de peças artísticas usando como
matéria prima as árvores que caem no município de
Camboriú, as quais a prefeitura tinha custos para
recolher e dar um destino. Agora, essa Oficina do
Surreal Park é acionada quando uma árvore cai no
perímetro urbano e arca com todos os custos para
recolhê-la e levá-la para o ambiente de produção, onde
abre espaço para novos artistas com habilidades para
esculpir. Hoje, já são cinco obras em exposição e seis
em acabamento, todas com matéria prima procedente
de reflorestamento.
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COWORKING

MY PLACE OFFICE COMEMORA
12 ANOS DE HISTÓRIA
Nos últimos anos, muitas empresas passaram a usar
espaços de coworking como sede das marcas ou até
mesmo como apoio para a expansão de unidades que
não demandam espaços físicos exclusivos. Na My Office
Place já passaram mais de 15 mil empreendedores e
empresários, de diversos nichos, e hoje têm mais de 6
mil clientes ativos, 30 unidades em 5 estados. O antigo
Espaço Berrini decidiu adotar o modelo de expansão em
2016, para abrir novos prédios na capital paulista e em
outras cidades, mudando inclusive de nome: My Place
Office.
A história começou em 2009, quando André Chusyd
e a esposa Viviani Corrêa se tornaram pais. Ela era
comissária de voo internacional e ele trabalhava como
empresário no setor de mergulho recreativo. Os dois
decidiram que era hora de focar na nova vida em família
e, para isso, precisam de novos desafios profissionais. À
procura de algo novo para empreender, Chusyd resolveu
usar um espaço ocioso no prédio que sua avó era a
dona - uma laje de 220m² na região da Berrini, na Zona
Sul. Ele batizou o local de Espaço Berrini e começou
como um showroom e auditório para arquitetos. Viviani
entrou com o aporte financeiro para realizar as reformas
necessárias e com um investimento de cerca de R$120
mil na época, a realização do sonho de empreender,
ajudando outros empreendedores, estava em seu início.
Escutamos bastante as demandas dos clientes e em
menos de 1 ano já havíamos migrado do showroom para
o modelo 100% de coworking e espaços compartilhados,
afirma Chusyd.
Os planos para os próximos anos é de continuar
expandindo com unidades franqueadas e atingir novos

@myplaceoffice
Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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mercados. Para isso, o casal terá um desafio pela frente.
O mercado ainda cresce, ainda mais após o contexto
pandêmico. De acordo com a Associação Nacional de
Coworking e Escritórios virtuais (ANCEV), que promoveu
o Censo a nível nacional (2021), foram mapeados 1.647
Coworking ativos espalhados nas 100 maiores cidades
(com mais de 283 mil habitantes) em todos os 27 estados
brasileiros, sendo que houve um aumento de 12% em
coworkings abertos recentemente, entre 2020-2021.
São Paulo continua na liderança, com 31%, seguido
de Minas Gerais com 8% e Rio de Janeiro com 3% da
fatia nacional em número de unidades deste modelo
de negócio. O subsegmento de coworkings também
começa a despontar entre franquias brasileiras. Além
da My Place Office, ainda a maior rede 100% brasileira
em número de unidades, a veterana e mundial Regus,
está na lista de associadas da Associação Brasileira de
Franchising (ABF).
A marca My Place Office tem ao seu favor uma identidade
cultural muito presente, entre seus membros, e tem
como o propósito estar próximo de todos aqueles
que querem transformar o Brasil através dos seus
negócios, sempre buscando soluções físicas e virtuais
para aqueles que não querem burocracia, e, buscam
economia, inovação, credibilidade, lucratividade e
mais tempo para se dedicar ao seu negócio. Para isso
acontecer, a estratégia é aumentar cada vez mais a
presença nacional, através de braços fortes da marca: as
unidades de franquias. Com o comeback do presencial,
o modelo híbrido se torna comum entre as empresas e
o os espaços compartilhados coworking se destacam
nesse ramo justamente pela possibilidade de formatos

semipresenciais e multi-facetados.. “Vendemos 6
unidades de franquias durante a pandemia, justamente
pelos investidores e os novos franqueados entenderem
a importância do trabalho híbrido, dessa economia
compartilhada. Hoje em dia, nosso público alvo entende
que o coworking é a melhor opção em vista de custobenefício porque as unidades MPO têm diversas soluções
que eles precisam para focar seu tempo somente nos
resultados de suas empresas. No mercado altamente
competitivo, é muito Cool trabalhar em um espaço
compartilhado, com custo reduzido e uma infraestrutura
de qualidade, buscando um diferencial sustentável”,
acrescenta Viviani Cabral.
Em vista disso, a My Place Office disponibiliza um
pool de serviços e soluções para os seus clientes:
Serviços Virtuais: primários - endereço comercial,
endereço fiscal, gerenciamento de correspondências,
atendimento telefônico personalizado. Secundários -

registro de marca, assinatura eletrônica, certificado
digital, escola de negócios, abertura de empresas,
cartão digital, assessoria à LGPD. Serviços físicos:
Coworking, privativas, salas de reuniões, salas de
treinamento. Além disso, em busca de aprimorar cada
vez mais, a empresa vende, junto com parceiros, uma
escola de negócios renomada para os clientes, em uma
plataforma com cursos digitais e voltados para o ramo
de empreendedorismo a partir de 25 reais, a fim de
auxiliar o empreendedor a empreender com segurança,
qualidade e com um ótimo preço, gerando valor para o
cliente.
Serviços:
Web site: https://www.myplaceoffice.com.br/
Contato: 0800 970 0338 / (11) 4890-2400
WhatsApp: (11) 94006- 6703
E-mail: franquias@myplaceoffice.com.br
Redes Sociais: @myplaceoffice
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de um motorista pra me auxiliar, pois os aplicativos de
transporte não funcionam na região e assim ganhei
também um guia turístico, o João, que já era meu seguidor
no Instagram.

DESTINO PATACHO: THE
EXPERIENCE
Camila Lima conta como foi a sua experiência em Alagoas
na Praia do Patacho, para a festa de ano novo Destino
Patacho.
A Praia do Patacho fica localizada na Rota Ecológica,
no município alagoano de Porto de Pedras. Patacho se
pronuncia Pátácho, (a maioria das pessoas imagina que
seja Pátachó), é uma das 22 praias brasileiras premiadas
na edição 2021-2022 com o selo ambiental e sustentável
Bandeira Azul. A certificação ecológica internacional é
concedida apenas para praias, que adotam rigorosos
critérios de gestão ambiental mantendo as belezas naturais
intactas.
Desembarquei no aeroporto de Maceió, e durante o
percurso de 3 horas até a pousada, fui observando os
moradores locais em suas vidas desaceleradas, com um
quintal deslumbrante, muito diferente da correria de selva
de pedra que é São Paulo, com muita simplicidade, alegria
e receptividade com os turistas de diferentes lugares do
mundo que ali chegavam para o réveillon Destino Patacho.
Optei não alugar carro, então precisei contratar os serviços
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Foram 5 dias de festas com open bar premium, temática
baseada na história da região, line up exclusivo e uma
decoração de cair o queixo! E se você assim como eu, ama
o verão, sol e um belo bronze, garanto que essa será a sua
próxima opção de viagem, sem dúvidas. A pedida são de
looks leves, se eu puder deixar uma #DICA uma mala com
diferentes biquínis, maiôs, saída de praia, chinelo é o calçado
que você mais vai usar e para a noite, leveza, vestidos,
shorts, top e cropped, são as melhores alternativas.
Alagoas é um estado muito quente, mas como eu disse,
se você assim como eu, ama o calor e o verão, vai viver
uma das melhores se não a melhor experiência da vida. A
primeira edição do Destino Patacho, foi um sucesso, com
inspiração da Odisséia de Homero.
As festas começavam no Koral, espaço desenvolvido
para quem deseja começar o dia com o pé na areia, alta
gastronomia, bares de praia e o requinte que só o nordeste
oferece, com apresentações de Matheus e Kaua, Saulo
Fernandes, Dennis DJ, Marcelo Falcão e DJ’s residentes
que comandaram as festas. A grande noite do réveillon foi
memorável com serviço de buffet completo, linda queima
de fogos de artifício, música boa, fomos presenteados com
um inesquecível primeiro pôr do sol e um serviço impecável
da entrada até a volta para casa.
Com certeza um destino que irei repetir! Obrigada Destino
Patacho!

EUNOYÁ CLINIC
A Eunoyá Clinic, localizada em Moema, iniciou suas
atividades em janeiro de 2020, refletindo o natural
como estética. Tudo começou quando Deise Cho
conheceu os produtos cosméticos coreanos através
de viagens realizadas à Coréia do Sul. Em pouco
tempo de uso, percebeu uma grande diferença na pele
e se interessou ainda mais pelo mercado de beleza
coreano.
Deise já atuava na área de micropigmentação de
sobrancelhas. Assim que surgiu a técnica do BB Glow
coreano, retornou à Coréia do Sul para aprender o
procedimento e começar a ministrar o curso em
São Paulo. Com o sucesso dos seus atendimentos
e cursos decidiu fechar seu pequeno espaço de
micropigmentação para abrir a clínica, acreditando na
filosofia coreana e na qualidade de seus produtos.

PROCEDIMENTOS
ESTÉTICOS NÃO DEVEM
MUDAR QUEM VOCÊ
É, E SIM TORNÁ-LO A
MELHOR VERSÃO DE SI
MESMO

“Eu viajei para a Coréia mais algumas vezes e fiz
outros cursos, como por exemplo limpeza de pele
coreana que hoje é nosso “carro chefe”. O intuito é
sempre agregar aos nossos protocolos manobras
coreanas ou utilizar algum produto de alta tecnologia,
trazendo esse diferencial para o nosso público. Na
nossa limpeza de pele coreana, unimos o tratamento
estético com tratamento terapêutico, oferecendo ao
nosso paciente um momento de relaxamento para que
se torne uma experiência única.”
A sócia Andrea Salles Ribeiro é formada em
Cosmetologia e Estética, especialista em drenagem
linfática e acadêmica de Biomedicina. Ao conhecer
Deise, encontrou na Eunoyá uma oportunidade de
concretizar o sonho de transformar e humanizar
o ramo da Beleza & Estética. Em janeiro de 2022,
aceitou o desafio e entrou no quadro societário
somando forças em prol de um objetivo em comum:
proporcionar o bem estar e elevar a autoestima.
“A ideia é fazer com que os nossos protocolos se
tornem cursos. Sendo assim, a Eunoyá Clinic é a
vitrine para a nossa academia de estética”, acrescenta
Andrea.
Serviços: Limpeza de pele coreana, micropigmentaçào,
massoterapia, estética avançada, técnicas de MTC
Endereço: Rua Tuim, 954 - Moema, São Paulo.
Email: comercial.eunoya@gmail.com
WhatsApp: (11) 94299-0313
https://www.eunoya.com.br/
Redes: @eunoyaclinic @eunoyaacademy

A SUA PELE É A
SUA HISTÓRIA.
Texto: Camila Lima
@camilalimalima_

113 | COOL MAGAZINE

MEDICINA DO ESPORTE
POR DR. JORDANA SCHEEREN
A especialista em medicina esportiva trabalha com os
pilares de emagrecimento, hipertrofia, performance,
terapia hormonal e implantes hormonais, além
de ministrar o curso de implantes hormonais, no
Constancy Educacional. A medicina esportiva pode
promover melhora da saúde, qualidade de vida e
desempenho esportivo.
Cool: Qual é a importância da medicina esportiva?
Promover qualidade de vida através de orientação
personalizada de plano nutricional e exercícios,
prescrição de suplementação e hormônios conforme
a necessidade e objetivo de cada paciente.
Cool: Como é o atendimento?
A consulta médica é de uma hora, realizo o exame de
bioimpedancia em todas as consultas para aferição de
composição corporal (massa muscular e percentual
de gordura), oriento plano alimentar, exercícios,
suplementos e hormônios.
Cool: Qual é o seu público alvo?
Todos os pacientes que procuram melhorar a qualidade
de vida, os que procuram ajuda para emagrecimento,
hipertrofia ou reposição hormonal.
Cool: O que te fez escolher essa carreira?
Decidi pela profissão pela satisfação pessoal que ela
me traz, pois consigo ajudar o paciente a atingir seus
objetivos estéticos e a tratar sintomas e queixas de
baixa qualidade de vida.

Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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Cool: Como cada pilar funciona?
A medicina esportiva cuida do indivíduo como
um todo, sendo o exercício físico e o esporte as
ferramentas analisadas e utilizadas para a melhora
da saúde, qualidade de vida e desempenho esportivo.
O tratamento hormonal é indicado de acordo com a
presença de diversos sintomas, independente do valor
nos exames laboratoriais ou da idade. Os implantes
hormonais, ou “chip da beleza”, quando bem
indicados, tendem a ter uma resposta positiva, com

índice de 95% de satisfação das pessoas que usam.
O processo de hipertrofia muscular é algo complexo
que requer tempo de treinamento, nutrição adequada
e descanso. Além disso, a queixa mais comum dos
pacientes que chegam ao consultório é excesso de
peso ou gordura localizada. Um plano personalizado
para cada indivíduo é necessário para atingir objetivos
e resultados. Já para a melhora da performance, o
foco e dedicação é sempre importante para atingir
qualquer resultado satisfatório. Isso inclui rotinas de
treinos e alimentação adequada.
O atendimento pode ser presencial na cidade de São
Paulo, mas se o paciente encontra-se longe, poderá
ser feito e ter acompanhamento de forma on-line.
Serviços:
Contato para agendamento:
(11) 94286-8027 / (11) 99877-5500 / (11) 3542-3508
Rua Borges Lagoa, 1065, CJ 80-81
Vila Mariana - São Paulo/SP
CEP 04038-032
@medicaesporte
www.medicadoesporte.com.br/

PODCAST: UM NOVO CICLO
PARA A REFORMULAÇÃO DO
AUDIOVISUAL
O mais escutado conteúdo em áudio disponibilizado
através de um arquivo ou streaming sob demanda
pode ser escutado em diversos dispositivos, o que
ajudou na sua popularização, e costuma abordar um
assunto específico para construir uma audiência fiel.
A acelerada vida urbana tem exigido muito das pessoas
atualmente. A variedade e rapidez em consumir
conteúdos por áudio aumenta cada vez mais, no mundo
contemporâneo, não temos mais tempo para sentar e
ver um vídeo de 45 minutos. Ao invés disso, podemos,
enquanto fazemos outras tarefas, escutar um áudio
sobre o mesmo assunto, em menos tempo e com mais
mobilidade. O podcast chega para os brasileiros antes
da pandemia, mas o boom coletivo se deu graças a
rotina do home office e tempo de sobra dentro de casa,
para ajudar a aproveitar o tempo disponível e aumentar
a produtividade diária. Isso acontece pela facilidade
que é apenas dar um play e ouvir o conteúdo – seja no
carro, no ônibus, na academia, durante o jantar, antes
de dormir, no banho…as possibilidades são múltiplas.
Para quem ainda não é adepto ao Podcast e não
compreende a praticidade deste, que é como um
rádio com conteúdo sob demanda e segmentado, com
o assunto e tema que você desejar. O formato tem
uma alta potência de comunicação, que pode levar
informação, educação, entretenimento e mais, ou
seja: criatividade é a chave.
Antigamente, só era possível ouvir um conteúdo
acessando o site dos fornecedores para dar o play ou
baixar para ouvir no computador de forma totalmente
manual. Mas esse não era o jeito ideal de se escutar
um podcast, pois era necessário que o internauta
fosse até o site. Isso aconteceu até 2004, quando
Adam Curry criou uma forma automática para esse
conteúdo chegar até os programas de podcasts: os
agregadores de podcast. Assim funciona até os dias
de hoje.

O Podcast ganhou também outro tipo de formato para
as pessoas que sentem falta de “assistir” a um batepapo, ao invés de só acompanhar ouvindo as vozes. O
programa ao vivo de Podcast no Brasil se tornou uma
referência, tanto para as pessoas que querem ver uma
entrevista legal, quanto para pessoas que desejam
produzir conteúdo, como uma nova forma de trabalhar
com a internet e o entretenimento, atualizado para a
nova tecnologia. Muitos canais de Podcast no YouTube
já são referência no mercado, inclusive estúdios de
gravação próprios para este formato vão ganhando
notoriedade.

Foto: Pexel
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PANDOO
Com seu início marcado em Curitiba/PR, a Pandoo
não poderia deixar de estar na maior capital do país.
O projeto foi idealizado pelos sócios Kayan Cantu,
Guto Lopes, Alex Scazuzo e Fabiana Nogueira, com o
propósito de se tornar a casa mais visitada para quem
busca o melhor da música eletrônica.
O local recebe atrações de renome nacional e
internacional, bar com produtos e serviços premium,
frequentadores de clubes luxuosos, ambiente
requintado, música de qualidade e pessoas bonitas,
com homens e mulheres entre 18 e 40 anos.
A vida noturna da cidade está entre os maiores
atrativos locais. O bairro onde a Pandoo está localizada
é uma região altamente gourmet nos Jardins, com
localização estratégica, o bairro possui grande
variação de entretenimento, além de permanecer
cheio durante toda a madrugada.
Com meio século de experiência em idealizar projetos
de boates em vários países, o designer alemão Rudolf
Piper é um dos pioneiros da época lendária dos clubes
internacionais e responsável pela arquitetura do club.
No bar, paredes e camarotes são revestidos de couro
prateado, que reflete a luz. Painéis nas paredes são de
placas cimentícias ou MDF pretos texturizados e com
fita LED RGB por trás.
A casa abre duas vezes na semana, às quartas e
sábados, das 23h59 às 06h00.
Serviço:
Contato: (11) 99816-2751
Endereço: R. Augusta, 2996 - Jardins, São Paulo.
@pandoo_club
116 | COOL MAGAZINE

profissão deu tão certo que acabei focando totalmente
na carreira de Relações Públicas a qual sou apaixonado.
Extremamente focado no que faço busco a excelência,
cordialidade e respeito em tudo que me proponho
executar. Amo minha profissão.
Quem é Paullo Bermini?
Paullo Bermini é um jovem descolado, alegre e
comprometido com a entrega de seu trabalho.Seu
objetivo além de dar visibilidade aos lugares em que
frequenta é também gerar valor - levando seu carisma - a
todos os eventos de que participa. Uma figura conhecida
do meio por sua competência e elegância. Como pontos
fortes mencionaria que Paullo é um eterno sonhador, um
ser humano de muita fé. Além de carregar consigo uma
gratidão imensa que rege os seus dias.
@paullobermini

PAULLO BERMINI
Hoje um dos mais badalados Relações Públicas de
São Paulo, Paullo Bermini trabalha nos melhores
lugares, com um público impecável, e se tornou um dos
queridinhos do meio.
Natural do sul de Minas Gerais, mineirinho de Andradas,
veio para São Paulo bastante jovem. Morava em uma
cidade pequena - em média 40 mil habitantes - mas
seus sonhos sempre foram grandiosos: tinha o sonho de
morar na cidade grande e queria a oportunidade de dar
um futuro melhor a sua família.
Confira a entrevista sobre sua carreira para a COOL.
Como foi a trajetória de mudar de cidade para realizar
seus sonhos?
Tudo começou quando recebi uma proposta para ser
modelo na capital paulista e agarrei a oportunidade logo
de cara. Trouxe comigo uma mala, o amor pelos familiares
e a coragem de um sonhador. Os primeiros meses não
foram fáceis: a adaptação, os desafios, os novos ares.
Mesmo com toda dificuldade encontrada, desistir nunca
foi uma ideia que passou pela minha cabeça. Depois
de um tempo na nova cidade, veio o grande divisor de
águas: modelar fora do país. O Paulinho do interior era
extremamente tímido. Foi então que, nesse momento,
fui aconselhado a começar sair, conhecer pessoas e se
desenvolver mais como pessoa e como profissional.
Como você ficou conhecido na área de Relações
Públicas na capital?
Comecei frequentar baladas. Nesse meio fiz amizade
com pessoas de diversas áreas. Quando me dei conta já
estava chegando nos eventos com um grupo grande de
pessoas o que - sem dúvidas - chamou a atenção. Então,
me convidaram pra ser um dos promoters dos locais
que eu frequentava. Tudo aconteceu de maneira muito
natural na minha trajetória. Eu realmente não esperava.
Vi nos eventos uma oportunidade de desenvolver
minha comunicação e relacionamento. Minha nova

TEXTO: Caroline Menis
FOTOS: Divulgação
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das técnicas existentes, o Instituto Tereza Scardua
tem criado novos procedimentos e protocolos,
contribuindo assim para a área de saúde em nível
nacional. Assim, nada mais evidente que o evento
de harmonização facial do ano seja iniciativa do
instituto que leva o nome da profissional.
Além de realizar pesquisas que vêm revolucionando
o segmento, a instituição localizada em São Paulo/
SP oferece cursos de aprimoramento direcionados
a profissionais já atuantes na área, capacitando
centenas de pessoas mensalmente. Entre os
especialistas
que
buscam
aperfeiçoamento
estão dentistas, farmacêuticos, dermatologistas
e biomédicos, provenientes de várias regiões
brasileiras e até mesmo de outros países da
América do Sul.
Segundo a Dr. Tereza Scardua, uma das diretrizes
de seu trabalho é utilizar a ciência a favor da
harmonização facial e saúde da pele. Um dos
produtos aplicados durante os tratamentos é a
toxina botulínica, mais conhecida como botox. A
especialista esclarece que o produto é bastante
utilizado para amenizar linhas de expressão,
promovendo o rejuvenescimento facial.

RESPONSÁVEL PELA
INOVAÇÃO NO SEGMENTO
DE HARMONIZAÇÃO
OROFACIAL, TEREZA
SCARDUA PROMOVE
O EVENTO DE
HARMONIZAÇÃO FACIAL
DO ANO.
Nos últimos anos, são cada vez mais evidentes
os avanços obtidos na área da estética, campo
intrinsecamente ligado à saúde. Somado ao
constante crescimento comercial do setor, a busca
pelo bem-estar - condição cada vez mais valorizada
na sociedade contemporânea - também impulsiona
tais inovações. Contribui para essa perspectiva
o fato de que, no Brasil, alguns profissionais da
área se destacam de maneira acentuada, tanto na
qualidade da aplicação de técnicas consolidadas
como na inovação dos procedimentos.
Como exemplo disso, ganha evidência o trabalho de
Tereza Scardua, profissional da saúde cujo nome já
é sinônimo de excelência na área, principalmente
no campo da Estética Facial. Com a necessidade
de expandir sua atuação, a Dra. Tereza fundou sua
própria organização, que se divide em distintas
frentes de atuação.
Na busca pela constante inovação e aperfeiçoamento
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Ainda como resultado de suas últimas pesquisas,
destaca-se o desenvolvimento do hidrolifting,
técnica desenvolvida para o preenchimento da
testa de maneira segura. O procedimento aumenta
a espessura da pele, corrige depressões, melhora
a aparência de veias e restabelece a sustentação
na região. Para desenvolver esse trabalho, a Dra.
Tereza realizou ensaios clínicos controlados, de
maneira randomizada, em consonância com as mais
rigorosas diretrizes internacionais. O procedimento
já foi realizado em inúmeros pacientes.
O Instituto Tereza Scardua tem sede em São Paulo/
SP, na Rua Enxovia, 472 – salas 2001, 2014 e 2015

TEXTO TEXTO

Dra. Tereza Scardua
@terezascardua

Botox
• Lip lift
• Hidrolifting
• Flacidez
• Lábios
• Malar
• Mandíbula
• Pescoço
• Lipo de papada
•

9 9122-4477

(11)

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

119 | COOL MAGAZINE

SAÚDE PET
Cada vez mais os nossos bichinhos se tornam parte
da família, uns os têm como filhos, outros como
irmãos. Quando a preocupação bate porque nosso
animal está doente, nossa primeira reação sempre
é levar ao veterinário e fazer uma bateria de exames
para saber se está tudo bem. Porém, há custos,
geralmente maiores do que para nós, humanos.
Com isso, os seguros de vida para cães e gatos,
ou seja, convênios médicos para lidar com certos
custos que saem do orçamento mensal estão em
alta. Mas como saber se realmente vale a pena?
Para a prevenção de problemas, nós enquanto
tutores, precisamos garantir o bem-estar dos
animais, para isso, é de suma importância tomarmos
as medidas preventivas de doenças e demais
complicações que podem comprometer e afetar
a saúde deles. É essencial que a vacinação esteja
sempre em dia para evitar epidemias e contribuir
para a qualidade de vida do pet. A carteira de
vacinação deve ser critério básico para a saúde dos
bichinhos, além de ser passaporte para frequentar
espaços públicos, viajar e se hospedar.

FOTOS: Divulgação PEXEL

120 | COOL MAGAZINE

Inúmeras doenças podem ser evitadas quando
mantemos a saúde pet e higiene dos nossos amigos
de quatro patas em dia. O ambiente limpo também
evita muito mais problemas do que se pode imaginar.
Incentivar a prática regular de exercícios evita

uma série de complicações, tanto de ordem física
quanto mental. Animais obesos podem sofrer com
problemas ósseos, musculares e até doenças como
a diabetes, além disso, pets que ficam muito tempo
parados e sozinhos, podem desenvolver quadros
depressivos, afetando seu ânimo e sua vitalidade.
Para ter certeza de que o pet está saudável, é
importante que ele já tenha tomado todas as
vacinas, mantenha-o vermifugado, dê banhos
regulares e escove os dentes do animal, ofereça
ração de qualidade, nunca ofereça a sua comida a
ele, pois ambos possuem necessidades nutricionais
diferentes, leve o pet para passear e o estimule
com brincadeiras dentro de casa para que ele
gaste o excesso de energia, mantenha o ambiente
e os pertences do pet sempre limpos e em boas
condições, procure evitar situações estressantes,
como deixá-lo preso ou sozinho por muito tempo,
preste atenção ao comportamento e hábitos do
pet, consulte um veterinário sempre que algo
parece estranho e não deixe de levá-lo ao checkup veterinário periodicamente. Com um check-up
anual ou semestral, o veterinário pode diagnosticar
algumas doenças precocemente e evitar que muitas
delas se agravem por falta de tratamento. Com isso,
você garante a saúde animal do seu amigo. Lembrese que qualquer doença, quando tratada na sua fase
inicial, tem as possibilidades de cura infinitamente
maiores.
Contudo, o plano de saúde para animais é uma

alternativa para proteger o seu pet sem gastar
muito. Acompanhe o texto e entenda como funciona
o serviço, que pode atender aos mais de 132
milhões de animais de estimação que existem no
Brasil. Funciona como um plano de saúde humano,
em que o pagamento de uma mensalidade garante
atendimento periódico e permite o acesso a clínicas,
laboratórios e até hospitais veterinários para que o
animal passe a ser atendido em consultas, exames e
cirurgias. Normalmente, os atendimentos são feitos
com horário agendado. Mas a maioria dos planos
também cobre situações de emergência.
A cobertura do plano de saúde para animais
depende do que foi contratado. Existe convênio para
cachorro, gato e outros animais mais simples, que
disponibiliza apenas consultas e alguns exames.
Mas também outros mais completos, que oferecem
acesso a cirurgias para retirada de um tumor em
cachorro ou outros procedimentos, e vacinas.
Outros planos, inclusive, disponibilizam microchips
para os animais. Há ainda algumas coberturas no
plano de saúde para pets que incluem esterilização
e castração. Quando falamos sobre animais de
estimação, muitas pessoas pensam em cães e
gatos, porém, eles vão muito além desses. É cada
vez mais comum que as pessoas tenham coelhos,
aves e até mesmo animais selvagens como cobras
de estimação. Porém, por se tratar de um serviço
novo, ainda não são todas as espécies que são
incluídas em um plano de saúde para pets e muitas
seguradoras ainda restringem-se a cães e gatos.
A maioria dos planos oferecem apenas cobertura

regional ou estadual. Assim, se, por acaso, o seu
pet viajar pelo país, será preciso contratar um
plano com abrangência nacional. O custo de um
plano de saúde pet depende da empresa que o está
oferecendo, e também das coberturas contratadas.
É possível encontrar no mercado opções com
valores a partir de R$27,00 mensais. Mesmo os
planos que possuem um valor mais alto acabam
sendo vantajosos financeiramente. Geralmente,
para que você tenha uma ideia, a consulta com um
veterinário pode custar cerca de R$130,00, e um
exame de ultrassom R$140,00. Se fosse preciso
fazer tudo de uma vez no animal, os gastos seriam
de R$270,00. Vale dizer que o preço do plano de
saúde para animais também varia de acordo com
as características do pet. Entre os fatores avaliados
estão o tipo do animal (gato, cachorro, pássaro etc),
a raça, porte e idade. Normalmente, quanto maior
e mais velho o bichinho, mais caro é seu plano de
saúde. Tanto é que algumas empresas separam os
planos por idade, dividindo entre menos de 8 anos e
9 anos ou mais.
Mas afinal, qual é a diferença entre o plano de saúde
e o seguro pet? O plano de saúde para animais não
é a única opção para o cuidado com o seu bichinho:
existe também o seguro pet. A principal diferença
entre os dois é que, no plano de saúde, o usuário
paga uma mensalidade e pode usar dos vários
serviços cobertos. Enquanto isso, um seguro pet
trabalha com uma pequena mensalidade. Depois,
ele reembolsa a maioria dos custos com consultas,
cirurgias e outros que o animal precisar.
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LUIS ZUCCOLO
Nascido em São Bernardo do Campo, Criado no interior
de SP, Luis cursou zootecnia na UNESP-BOTUCATU
e se encaminhava para a Ovinocultura, não fossem
os desacertos com seus pais que não aceitaram a
mudança para a Nova Zelândia.
Frustrado com a decisão Luis se voltou a uma
paixão antiga, o adestramento, e foi onde as
coisas deslancharam, de estagiário em uma
clínica veterinária a empreendedor de sucesso
em 6 ano Luis construiu uma carreira sólida e
se especializou em comportamento animal, hoje
além de referência no mercado pet, ainda conta
com equipe de treinadores espalhadas pelo
Brasil e com expansão internacional já atende
em Portugal e se aproxima de países como
Austrália e EUA.
Ficou famoso na internet pelo seu canal no
Youtube e hoje é o treinador dos animais
dos influenciadores. Já coleciona clientes
famosos como o humorista Whindersson

Nunes e a cantora Luisa Sonza, o casal Julio Cocielo e
Tata Estaniecki, a ex-BBB Sarah Andrade, o ex-jogador
Kaka e o DJ Vintage Culture.
Luis diz que a meta até o fim do ano é ter pelo menos
um treinador representando sua marca em cada capital
do país e quer diversificar ainda mais a sua gama de
serviços, que hoje já contam com: Day Care, Banho e tosa,
Adestramento, Dog Walker, Consultas Comportamentais
e e-Commerce.
@luis.zuccolo
Texto: Caroline Menis
Fotos: Divulgação
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RETOMANDO O VELHO NORMAL:
Tempos onde comida de verdade, saudável, feita de forma
natural, era apenas chamada de comida

ORGÂNICOS E SEUS ATRIBUTOS
Protegem a integridade,
os direitos e a vida do
trabalhador rural

Respeitam o meio ambiente,
a biodiversidade e os ciclos
naturais dos alimentos

Oferecem alimentos mais
saudáveis, seguros e
isentos de agrotóxicos

Tratam os animais com
dignidade, livres de
sofrimento e antibióticos

Abra a sua câmera e posicione o visor neste
código para saber mais sobre a Organic4
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