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e, no século XX, os anos 20 foram cha
mados “loucos”, os do século XXI tive
ram um começo louquíssimo. Tenho 
um consolo para você: matematica
mente, a década só começa em 2021, 
então digamos que pegamos aqui uma 
ressaca horrorosa de fim de temporada. 

Ela nos desafiou a uma total reinvenção, a voltar 
a ter um olhar mais respeitoso pela natureza e um 
outro para dentro, para a casa e a família. O terceiro 
olho, aquele mágico que nos conecta à espiritualida
de, é para a humanidade, na forma das muitas ações 
solidárias que nasceram na pandemia. 

Nesse espírito, trazemos nesta edição da nossa revista 
uma família muito querida pelos brasileiros: o matriar
cado Sato, que se ocupou de divertir e entreter quase 30 
milhões de pessoas com seus vídeos caseiros e também 
ajudar na sobrevivência de diversas instituições. O papo 
que você confere na página 54 traz reflexões de uma 
Sabrina que pouca gente conhece, mas intui – afinal, 
a apresentadora é gente boníssima. Entre gargalhadas 
e looks poderosos, emerge uma mãe zelosa e atenciosa, 
além de uma samurai na vida profissional. Todas essas 
qualidades têm uma origem: dona Kika, sua mãe, que 
aos 67 anos virou youtuber de sucesso. 

Sair do script talvez seja a mensagem de 2020; cabe 
a nós pegar a caneta para escrever um roteiro mais au
toral, não só à mercê do tsunami que vivemos. Aqui no 
CIDADE JARDIM, levamos essa missão à risca. Fora 
as inúmeras marcas novas que chegaram tanto ao shop
ping quanto ao nosso ecommerce 
CJ Fashion, reforçamos ainda mais 
nossos canais digitais para acompa
nhar você onde quer que esteja. 

No início da quarentena, por 
exemplo, oferecemos a Academia 
CJ M.inq, uma programação de 
cursos gratuitos online com gran
des especialistas que deram aulas 
sobre diversos temas. Todos os nos
sos shows de música foram ligados 
ao GRAACC e ao programa de do
ação de cestas básicas da ONG Ge
rando Falcões.

Em junho, lançamos a CJTV, com programas no for
mato de IGTV no Instagram e um elenco fixo de apre
sentadoras: Nany People, Fernanda Motta, Luiza Brasil, 
Isabella Suplicy, Silvia Braz, Rob Freitas e as comunica
doras do FHits, que abordam os mais diferentes assun
tos e se tornaram a cara do CIDADE JARDIM. Cria
mos também uma revista digital pioneira e totalmente 
interativa para o Whatsapp, a CJ EM CASA, que fez 
tanto sucesso que ganhou até uma redação exclusiva. 

Nosso público gosta de conteúdos de moda, gas
tronomia e estilo de vida, por isso não nos desvirtua
mos da essência da plataforma criativa e do mercado 
que representamos. Fomos incansáveis em procurar 
apoiar os nossos lojistas, que, como nós, enfrenta
ram uma situação inédita e incomparavelmente de
safiadora. Nunca deixamos de divulgar seus conte
údos, campanhas e lançamentos. Trabalhamos com 
muitos deles na elaboração de uma nova linguagem 
que possibilitasse a sobrevivência dos negócios e 
dos empregos durante a quarentena. 

A comunicação, mais do que nunca, evoluiu 
como um processo colaborativo. Nosso ecommer
ce firmou, por exemplo, parcerias com a plataforma 
Negras Plurais e com o Instituto Dona de Si, para 
fomentar talentos do novo empreendedorismo fe
minino em processos de mentoria e alcance digital. 
Temos aprendido muito com essas mulheres e suas 
estratégias criativas que visam a superar os efeitos 
nefastos da pandemia. 

Essa troca tem sido fundamental para ampliar 
nossos horizontes. Porque nin
guém vai conseguir se reinventar 
procurando sempre as mesmas 
fontes do passado. Sigamos em 
frente for tes, corajosos, empáticos 
e com muitas lições aprendidas 
para criarmos uma versão muito 
melhor de nós mesmos e do mun
do. Espero vocês, como sempre e 
até de um jeito diferente, no nosso 
jardim a céu aberto, arejado, reple
to de verde e boas energias. 

S

Bruno Astuto 
DIRETOR DE REDAÇÃO FO
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atualizando o app

22 shopping cidade jardim

bonjour 

BONJOUR_54.indd   22BONJOUR_54.indd   22 17/08/20   23:1517/08/20   23:15



João 
Arpi 
Cenógrafo formado em 
arquitetura, o carioca radicado 
em São Paulo trabalha há oito 
anos na área, criando cenários 
e composições lindas, como 
as que você vê nos nossos 
editoriais de moda.

ANDRÉ 
SOLLITTO
O jornalista paulistano é 
apaixonado por todas as 
manifestações culturais, da 
música à gastronomia. Vive 
rodeado por livros, discos e 
filmes e não perde uma chance 
de escrever sobre o que ama. 
Na sua estreia na CJ, ele conta 
quais livros e séries você não 
deve perder.

Nascida em Caxambu, filha 
de Janete Freitas Diniz e 
neta de Dona Cidinha, essa 
virginiana de 24 anos cursa 
teatro e é influenciadora 
de beleza. Seu lema? 
“Maquiagem tem que ser um 
momento leve, e não tenso”. 
Aqui, ela mostra a que veio na 
matéria “A bela do zoom”.

Roberta
Freitas 

Produtora, começou a 
trabalhar em revista com 15 
anos. Hoje, além de freelar 
e cuidar sempre da nossa 
seção “Deleite”, ela passa boa 
parte do tempo inventando 
coisas e estudando fitoterapia. 
E, quando vai ao Shopping 
Cidade Jardim, ataca as 
jabuticabeiras do 3º andar.

Ellen
Annora  

Alexa 
Castelblanco
Ilustradora e designer gráfica, 
a chilena radicada em São 
Paulo estudou jornalismo na 
PUC-SP e trabalhou em vários 
veículos de comunicação, 
além de ilustrar dois livros 
infantis – O Gato na Sopa e 
Cachorro de Pano, ambos da 
Melhoramentos. São dela os 
traços em “Câmera aberta”  
e “Aniversariantes”. 

Cai 
Ramalho
Representante do novo 
cenário de fotografia na 
moda, Cai nasceu em  
1994, em SP, gosta de clicar 
em meio à natureza e é 
responsável pelas imagens 
poéticas da moda  
“O sonho não acabou”.

THIAGO 
FERRAZ 
Editor de moda dos mais 
talentosos, presta consultoria 
para marcas e eventos.  
No mercado de moda 
há 24 anos, colabora 
frequentemente com Vogue, 
GQ e com a CJ, onde assina 
nesta edição a matéria “O 
sonho não acabou”. Para 
acompanhar o trabalho dele  
e se inspirar, siga @thico.

 
O NOSSO 

TIMAÇO DE 
COLABORADORES 
CHEIOS DE IDEIAS 

FANTÁSTICAS PARA 
ESTA EDIÇÃO
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Natural do extremo leste de 
São Paulo, o stylist carrega 
em sua pesquisa e execução 
de moda uma forte identidade 
brasileira, que fica evidente 
em tudo o que faz. Confira 
em “Dopamina”. 

Maika 
Mano
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CJFASHION.COM
moda, notícias e boas compras em apenas um clique

CORES E 
DIVERSÃO 
EM PEÇAS 

NADA 
BÁSICAS

A Pippi Milano, marca 
fundada em 2017 por 
Valentina Morando, é 

sinônimo de peças divertidas 
para fugir do comum. Sempre 

sem abrir mão do conforto, 
seus cardigãs chegam ao 

portfólio do CJ Fashion com 
muita cor e originalidade. 

BAIXE NOSSO APP
Com o aplicativo do CIDADE JARDIM, você pode comprar itens 
selecionados diretamente da revista, além de encontrar as mesmas 
facilidades da nossa plataforma digital, como garantia de troca de produtos 
na loja física do shopping, click & collect, parcelamento em até 10 vezes, 
serviço de private shopper, entrega no mesmo dia para pedidos realizados 
em dias úteis até as 14h na cidade de São Paulo, entre outras comodidades. 

ANDROID IOS

Pegue-me
Esta é uma daquelas ideias que a gente 
celebra: chega ao CJ Fashion o Take Me 
Vintage, iniciativa de Ana Piva e Melissa 
Moraes, que selecionam criteriosamente 
roupas e acessórios de marcas importadas 
e nacionais, fazendo com que elas 
circulem e façam a felicidade de novas 
donas. “O re-commerce surgiu da ideia 
da economia circular, de recomercializar 
uma peça que está em ótimas condições 
por um preço mais acessível, dando a 
oportunidade de outra pessoa enxergá-la 
de um jeito diferente e usá-la de uma 
maneira nova, aumentando sua vida útil”, 
diz Aninha. E, vale ressaltar, também 
é a oportunidade perfeita para quem 
quer garimpar peças únicas e, por vezes, 
icônicas da moda – pense na little black 
jacket da Chanel (que virou até tema de 
exposição, de tão famosa), nos vestidos de 
Oscar de la Renta, nas saias bandage de 
Hervé Léger, nos sapatos de gatinho de 
Charlotte Olympia e muito mais! 

27shopping cidade jardim
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•
LIBERDADE 
NO VESTIR

A FREIHEIT traz um 
estudo detalhado sobre 

a liberdade em sua 
coleção, UNIFORM 

OF THE FREE. 
Dividida em três etapas, 

a coleção tem peças 
de curadoria exclusiva 
e também de autoria 
própria inspiradas no 

futurismo alemão e no 
workwear. “Sempre 

acreditei na beleza e no 
poder do fazer com as 
mãos. Na dedicação e 
no tempo correto para 
que a criatividade possa 

florescer de maneira 
livre”, diz o diretor 
criativo da marca, 

Marcio Mota.
•

CJFASHION.COM

UNI 
DUNI 
TÊ 
A partir de agora, você 
encontra no CJ Fashion 
os produtos da Blanc 
Toys – e pode escolher 
entre bonecas, jogos 
de tabuleiro, carrinhos, 
brinquedos de montar, 
tudo que os pequenos 
adoram. Diversão 
garantida em um clique! 

O que e bom 
merece bis
A Unlimited Denim nasceu como 
uma linha de jeans sustentável  
da Lado Basic e fez tanto sucesso, 
que virou marca própria. Agora, 
seus hits ganham reedição em 
parceria com o CJ Fashion.  
Conte com calças com ar vintage, 
matéria-prima ecológica e  
novas cores: além do blue, o jeans 
color desponta como favorito.
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DIVER 300M

CERTIFICADO MASTER CHRONOMETER

Por trás de cada relógio Master Chronometer
está o mais alto padrão de certificação:

8 testes ao longo de 10 dias,
para garantir precisão superior
e resistência anti-magnética.

SAC: (11) 3198-9370
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CJFASHION.COM

•
COLLAB QUE  
A GENTE <3

Sabine Arias é a mais nova 
integrante do projeto CJ Collab, 

que começou neste ano com 
Sandro Barros. A designer  

carioca criou versões customizadas 
dos seus famosos quimonos, que 
serão vendidas com exclusividade 

no CJ Fashion. 
•

PONHA FÉ
Do bom gosto e olhar apurado 

de Monica Botelho nascem  
as peças únicas de sua marca, 

fruto de mais de 25 anos de 
experiência no segmento. Joias 

primorosas e feitas à mão da 
empreendedora estão em nosso 
portfólio sob a curadoria da CJ 

Mares, incluindo a best-seller, a 
Pulseira Sagrada de Ouro, obra 

belíssima e impecável. 

Aconchego e bem-estar
Hygge é um termo dinamarquês e norueguês usado 
para nomear um clima de aconchego e sentimentos 
de bem-estar e satisfação, o que combina 
perfeitamente com as peças da Pjmas. Sua linha 
hygge-wear reúne pijamas e sleepshirts bonitos  
e confortáveis. Disponível no site cjfashion.com. 

30 shopping cidade jardim
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CJFASHION.COM

SIMPLICIDADE  
E ELEGÂNCIA

Nascida do desejo de participar de  
todos os momentos e de todas as versões 

da mulher atual, a Twenty Four Seven 
chegou para descomplicar as escolhas 

com peças confortáveis e versáteis.  
Os looks clássicos e atemporais 

multiplicam-se num guarda-roupa 
inteligente e funcional, ideal para os 

vários momentos da vida. Da alfaiataria 
até o jeanswear, o melhor do acervo da 

Twenty Four Seven está no CJ Fashion.

EXPERIÊNCIA 
EM INOVAÇÃO E 
SOFISTICAÇÃO
MARCA REFERÊNCIA EM TRICÔ E MALHAS, 
VIVIANE FURRIER CHEGA AO CJ FASHION COM 
PEÇAS SOFISTICADAS E DE TOQUE MACIO PARA 
ATENDER DIVERSAS OCASIÕES. COM DUAS 
DÉCADAS DE EXPERIÊNCIA NA INDÚSTRIA TÊXTIL, 
VIVIANE APOSTA NA INOVAÇÃO E EM SEU OLHAR 
CERTEIRO PARA A MODA NA CRIAÇÃO DE CADA 
ITEM : “ATUALMENTE, TEMOS UMA COLEÇÃO COM 
MAIS DE 30 TIPOS DE FIOS, O QUE ME PERMITE 
CRIAR UMA MODA MARCADA POR TRAÇOS 
CLEAN E OPÇÕES VERSÁTEIS”, DIZ A EMPRESÁRIA.

SUA NOVA MELHOR AMIGA
Parece sonho, mas é realidade. O serviço de 
Concierge CJ é capaz de realizar todos os seus 
desejos! “Já ajudei um cliente a reatar namoro; 
consegui uma bolsa super-rara para outro fazer 
uma surpresa para a mulher; entreguei presentes 
faltando duas horas para um jantar, sempre damos 
um jeito”, conta Flavia Farhat, nossa private 
shopper, que, além de trabalhar sob demanda, 
pode fazer as sugestões de que você precisar. 
“Acabo virando uma consultora pessoal, dou dicas 

de como usar uma roupa, sugiro 
restaurantes e aviso quando algo 
incrível vai chegar.” Funciona 
assim: você entra em contato com ela pelo celular 
(11 95776 6604) ou pelo app do CJ Fashion, diz 
o que precisa e, voilà, a compra é entregue onde 
quer que você esteja. E mais: é possível pedir 
inclusive coisas que não estão à venda no shopping, 
de qualquer segmento (consulte a taxa). Entregas 
feitas no mesmo dia em São Paulo. 
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QUANTO MAIS, 
MELHOR
Lisas, estampadas, com colagens. Se você pensa 
que legging é tudo a mesma coisa, precisa dar  
uma olhada nas criações de Daniela Junqueira 
para sua Forlegs – só na nova coleção são 35 
variações, que podem ter modelagem tradicional 
(com elástico na cintura) ou cós alto (sem 
elástico), a campeã de vendas.

BELEZA DO 
SÉCULO 21
NA BUSCA POR UMA BELEZA MAIS 
CONSCIENTE, LIVRE DE TESTES EM 
ANIMAIS E COM ATIVOS NATURAIS 
DE ALTA PERFORMANCE, NASCEU 
A UP2YOU, MARCA DE CLEAN 
BEAUTY E NOVA INTEGRANTE DO 
CJ FASHION. COM O PROPÓSITO 
DE LEVAR AO UNIVERSO FEMININO 
MAIS DO QUE BELEZA, AS LINHAS 
CAPILARES E CORPORAIS SÃO LIVRES 
DE PARABENO, ÓLEOS MINERAIS, 
RETINOL E TOLUENO, ENTRE OUTROS 
COMPONENTES, E VALORIZAM OS 
INGREDIENTES NATURAIS, COMO 
ÓLEO DE AMÊNDOAS E CUPUAÇU. SE 
QUISER IR DIRETO AOS BEST SELLERS, 
PROCURE PELA PROTEÍNA MA-RA, 
UMA MÁSCARA CAPILAR QUE HIDRATA 
OS FIOS ANTES DO BANHO, E PELO 
SPRAY ANTI FRIZZ INSTANTÂNEO.  

CJFASHION.COM

GRAND PRIX
Boss de um lado, Porsche, de 

outro. Dois ícones alemães 
se juntam e o resultado é 

uma coleção que perpassa 
pelo melhor das duas marcas: 

design e tecnologia. São 12 
itens by Boss que ganham 

cortes e detalhes inspirados 
pelos carros e detectados 

em costuras e inserções no 
suéter, camisa polo e jaqueta 
de couro, entre outras peças. 

Vale prestar atenção também 
nas construções híbridas de lã 
e náilon e no terno high-tech 

que regula a temperatura e 
resiste a amassados.PERFORMANCE 

ESPORTIVA
Sediada em Baltimore, Maryland, 
a Under Armour, Inc. é referência 

internacional na criação de vestuários, 
calçados e acessórios voltados para o 
esporte. A missão da marca é inovar 

e inspirar com soluções únicas de 
performance, para que seus clientes 

possam dar o melhor de si. 
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ACONCHEGO BRASILEIRO
São quase inacreditáveis 30 anos desde que o casal Adriana 
e Romeu Trussardi começou a fazer lençóis movidos pelo 
desejo de, recém-casados, terem um negócio próprio. “O 
Romeu trabalhava com o pai nessa época e nosso capital 
era pequeno”, lembra Adriana. “Mas comecei a vender na 
casa de amigos e conhecidos e vi que a ideia tinha potencial, 
ainda que o mercado já contasse com muitas marcas.”
Muitas marcas, sim, mas nenhuma com foco em roupas de 
cama de extrema qualidade, feitas no Brasil. Foram sete 

anos para as coisas começarem a fervilhar e a Trousseau 
ser vista como reduto para quem busca qualidade e 
conforto para casa – e hotéis como os do Grupo Fasano 
e o Copacana Palace. “Nossa proposta sempre foi ter 
roupas de cama superbacanas, mas que fossem práticas, 
pudessem ir à máquina, por exemplo, ao contrário dos 
lençóis bordados de renda, que demandavam lavanderias. 
E, desde cedo, entendemos também que queríamos algo 
exclusivo, nunca cedemos à tentação da massificação.”

elegâancia 
tropical

NEUTRAS, AS ROUPAS DE CAMA 
DA TROUSSEAU VESTEM 

CASAS E HOTÉIS DE LUXO

ˆ

37shopping cidade jardim
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guesa, que ganhou o prêmio de melhor toalha do mun-
do pela Forbes. “Nós a representamos com exclusivida-
de no Brasil há 20 anos”, conta Adriana, que até virou 
amiga do fornecedor. “Já fomos à fábrica para aprender 
e à casa dele, uma quinta em Fátima, para nos divertir.”

Acredite, no caso deles, não é de estranhar. O maior 
orgulho do casal é saber que a Trousseau é uma espécie 
de grande família. Para ter uma ideia, na primeira loja 
aberta, em 1991, eram só Adriana e uma vendedora – 
que até hoje faz parte da equipe e cresceu com o suces-
so da marca. “É muito gratificante ver o desenvolvimen-
to de cada um dos funcionários, acompanhar a trajetória 
deles, ver se casarem, comprarem casa.”

Outra condição sine qua non é a valorização do que 

Para chegar ao modelo atual, muitos quilômetros 
foram percorridos em busca dos fornecedores ideais. 
Muitas milhas, mais especificamente. Adriana e Ro-
meu passaram a usar as férias em família para fazer 
pesquisa. E isso, muitas vezes, incluía levar os três fi-
lhos do casal, Gabriela, Romeu e Vitória, na bagagem. 
“Eles se acostumaram e até mostravam quando alguma 
loja de enxoval nos passava despercebida”, orgulha-se 
ela, que agora conta com a primogênita na empresa.

Resultado? 22 fornecedores em países diferentes – 
15 no total – e seis viagens ao ano. Só até março de 
2020, antes do isolamento social, foram três. 

O empenho nessa caça ao melhor é refletido em 
vendas. O best-seller da Trousseau é uma toalha portu-

“Enquanto nossos 
OLHOS BRILHAREM, 
vamos continuar 
PESQUISANDO novas 
coisas para a Trousseau, 
nosso quarto FILHO”COMPRE  

ON-LINE 
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macio. A solução foi fazer um forro de algodão.”
Essa espontaneidade no negócio chega a ser bonita 

e se mostrou, ao longo dos anos, certeira. Foi assim, de 
um insight pessoal, que nasceram a linha infantil – na 
primeira gravidez de Adriana, ela não achava nenhum 
protetor de berço neutro, encomendou um e ele demo-
rou quatro meses pra chegar –, e a recente empreitada 
de roupinhas para pets. “As crianças tinham as peças 
iguais às das mães, e agora queriam que os bichinhos, 
que dormem com elas, também compartilhassem as 
roupas”, diverte-se Adriana, que resume o que motiva 
o casal de sócios há 29 anos a sempre querer mais. 
“Somos movidos pela paixão pelo que fazemos. Vamos 
continuar até quando nossos olhos brilharem.”

é nosso, do nosso país. E aqui entram parcerias que 
se tornaram célebres: são dez anos em dueto com os 
Irmãos Campana, fazendo bordados com ONGs, do-
bradinhas com estilistas que exaltam a moda brasileira 
– Amir Slama e Lenny Niemeyer – e, atualmente, com 
o arquiteto Arthur Casas, da escola modernista. “Foi 
completamente espontânea essa parceria. O Arthur 
veio até a loja, encontrou o Romeu e disse que estava 
em busca de algo moderno, mais clean.”

E assim se deu a linha, que está hoje nas lojas e se 
tornou sucesso de público, graças à combinação do de-
sejo do arquiteto, que queria lençóis de linho, e a exper-
tise do casal. “O linho sempre encontrou resistência no 
Brasil, porque não é um tecido que tenha um toque tão 

Jogo de linho por Arthur 
Casas. Na página ao 
lado, em sentido horário, 
Adriana e Romeu; as 
toalhas portuguesas; e a 
roupa de cama feita com 
os Irmãos Campana. 
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CORPO  
E ALMA
Relaxar ou malhar, eis 
a questão. O shopping 
abriga o Spa Cidade 
Jardim e a moderna 
academia Reebok.

EXCLUSIVIDADE
Dior? Só aqui. Chloé, Balmain, 
Emilio Pucci, Aquazzura, René 
Caviolla, Gianvito Rossi, Brunello 
Cucinelli? Idem. 

SHOP IN SHOP
Quase um shopping dentro de 
outro shopping. Com 800m2, a 
CJ Mares seleciona o melhor da 
moda nacional e internacional – 
de Paula Raia a Sara Battaglia. 

RAIO-X
Fundado em 2008, o CJ tem projeto 
de Arthur Casas, 180 lojas e 7 salas 
de cinema... Ah, e ponto de encontro 
certo: o Makoto

VERDE URBANO
Você já deve ter reparado: todas as lojas do 
shopping ficam de frente para jardins. Há 
ainda espaços verdes no terraço – aberto 
– e cascatas de folhas caindo entre um 
piso e outro. Tudo pensado para trazer a 
natureza para dentro e deixar o shopping 
com um clima muito mais agradável.

GASTRONOMIA 
& VISTA
Dos restaurantes estrelados ao food 
hall, que passa longe do estereótipo da 
praça de alimentação, você também 
encontra aqui restaurantes ao ar livre. 
Bráz Trattoria, Due Cuochi, Parigi, 
Adega Santiago, Sal, Gero Panini e 
Kosushi com vista – só no CJ. 

No coração da cidade, mas 
sem deixar a natureza de 
fora, mostramos por que 
amamos nosso shopping

melhor 
de dois

DELÍCIA
Tudo que existe em um mercado, só 
que melhor. O Empório Varanda tem 
mais de 800m2 montados em nosso 
rooftop e repletos de tudo de que você 
precisa – inclusive mais de 3 mil rótulos 
de vinho e o Sushi Nabanka, com 
peixes sempre frescos. 
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EM 
CASA
DÊ BOAS-VINDAS AO CJ 
FOOD, DO GRUPO JHFS, 
UM APP PREMIUM QUE 
FAZ ENTREGAS EM SP E NA FAZENDA BOA 
VISTA. NO MENU, GERO PANINI, PARIGI 
BISTRÔ, MAKOTO, ADEGA SANTIAGO, 
KOSUSHI, DUE CUOCHI, BRÁZ TRATTORIA, 
POBRE JUAN, KOUZINA, LANCHONETE 
DA CIDADE E OAKABERRY TÊM DELIVERY 
EM UM RAIO DE 9 KM DO SHOPPING. JÁ 
NA BOA VISTA, GEIKO SAN, FASANO BOA 
VISTA, CHARLÔ EM CASA E MAFOZ TO GO 
ESTÃO DISPONÍVEIS. 

•
AINDA DÁ 
TEMPO...

Mas corra! Quem  
não viu Ar livre, a 

exposição que leva 
esculturas  

em grande formato 
para os jardins da 

Fazenda Boa Vista, tem 
até o dia 12 deste mês 

para se encantar com as 
propostas de sete 

artistas selecionados 
pelo projeto da galeria 

Nara Roesler em 
parceria com a JHFS.  

•

Moda na fazenda
Em setembro, a Fazenda Boa Vista ganha 
uma nova opção de entretenimento –  
o Boa Vista Market, um shopping a céu 
aberto para seus visitantes, moradores  
e hóspedes do Hotel Fasano 
Boa Vista. Ao todo, são 18 
operações, entre moda, 
esportes, decoração, pet 
shop e gastronomia. Quem 
estará lá? Tania Bulhões, 
Track&Field, Ara 
Vartanian, Emmanuelle 
Junqueira, Garzon, 
Granado, Arte 
Formatto, Alexandre 
Birman, Blue Bird, 
Trousseau, Austral, 
Watts, Óptica Sella, 
LMG, Verve, Pet 
na Boa, Livraria 
da Travessa e uma 
pop-up do CJ 
Fashion. Além disso, 
temporariamente, 
o espaço contará 
com uma loja Vivo/
Samsung e outra da 
Volvo. Funcionamento: 
de terça a domingo, 
das 10h às 18h. 
Obrigatório o uso  
de máscara.
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Cinco mulheres 
supertalentosas contam 
como transformaram 
períodos de isolamento 
em oportunidade criativa
Por DANIEL TAVARES

O NOVO DIÁRIO
Uma videoarte por dia, formando uma espécie de 
diário visual do confinamento. Essa foi uma das 
iniciativas artísticas criadas pela atriz e diretora Bárbara 
Paz – o projeto, inclusive, foi um dos selecionados pelo 
Festival Arte como Respiro, criado durante o período 
da quarentena pelo Itaú Cultural. “Com tantas perdas 
e sentindo muita tristeza, houve dias em que era difícil 
criar, mas, por outro lado, brotava um sentimento 
de resistir e ajudar ao próximo do jeito que o meu 
ofício permite, com arte”, lembra a atriz, que também 
criou um Sarau Online de poesias, no qual as pessoas 
podiam entrar nas lives e recitar seus poemas. E mais: 
idealizou o @projetosolidão, no qual os internautas 
enviam vídeos contando sobre seus momentos 
solitários. Agora, em seu refúgio na Bahia, ela continua 
fazendo seu diário visual e passa boa parte do tempo 
escrevendo um novo roteiro de filme, enquanto 
aguarda para retomar diversos trabalhos. “Mais do que 
nunca, com o aumento do consumo de músicas, séries, 
filmes, lives, a gente pôde perceber o quanto os artistas 
são necessários e estão ajudando as pessoas a não se 
sentirem tão sozinhas.”
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Ferramenta para resistir. Não desanimar. Se apro-
ximar. Não é de hoje que a arte usa diferentes meios 
para retratar o ar de um tempo, conversar sobre políti-
ca, retratar amores. Mas foi só em 2020 que ela passou 
a usar um meio bem específico – a internet – para se 
impor também como ferramenta de reinvenção e aco-
lhimento. “Uma das coisas que descobri foi a possibili-
dade de trabalhar com dramaturgia nas redes sociais”, 
diz Débora Falabella, que foi da Globo ao Instagram 
com sucesso. 

Assim como ela, Bárbara Paz, Ana Flávia Cavalcan-
ti, Isabel Wilker e Nathalie Edenburg são outras cria-
tivas que mergulharam em um período intenso, dando 
vida ao impensável até então: séries ficcionais, sarau 
online, pinturas, colagens diárias. Tudo home made e 
tendo, em sua maioria, o isolamento social como ponto 
de partida.

Nossa revista conversou com elas e lista a seguir os 
destaques desse “novo normal artístico”, que seguem 
disponíveis no Instagram.
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O NOVO 
CINEMA
Uma paisagem bucólica no interior 
de Minas Gerais rendeu à atriz Ana 
Flávia Cavalcanti, destaque de Amor 
de Mãe, o longa-metragem Bocaina. 
Ele leva o nome da cidade onde 
está desde março na companhia 
do namorado, Fellipe Costa, e 
da também atriz Malu Galli e seu 
marido, o artista Afonso Tostes.  
“Em um primeiro momento, a 
vontade era descansar, mas o desejo 
de criar falou mais alto”, conta. Além 
de estar no elenco, Ana é codiretora 
e uma das roteiristas da criação, 
que fala sobre duas irmãs que vivem 
isoladas e recebem a visita de um 
desconhecido que está doente. 

A NOVA 
ESCRITA
“Comecei a andar pela casa 
carregando meus materiais. Quando 
vinha uma ideia, já tinha tudo à mão 
para botar no papel”, conta Isabel 
Wilker, autora de  So, this is a dream, 
que mistura texto e colagem; e  
I Am Not Confident Enough About 
The Future, com criações inspiradas 
nessa frase tirada do filme Personal 
Shopper. “Outra vontade que eu tinha 
há algum tempo e também achou 
espaço para começar a acontecer 
é o livro do meu projeto “plano da 
semana”, com uma frase para cada 
dia escrita ao longo de vários meses. 
Já estou com editora e estamos 
idealizando o formato.”

A NOVA EXPO
Convidada a participar de uma exposição 
em plena quarentena, Nathalie Edenburg 
encarou um desafio gigante: pintar uma 
tela de 9,50m x 4,80. Tudo para que a obra 
pudesse ser vista pelos visitantes dentro 
dos carros, no esquema drive-thru. “Nunca 
tinha feito algo nessas proporções. Fiz um 
estudo pequeno da tela, projetei a imagem 
sobre o suporte gigante para marcar os 
traços e depois fiquei vários dias pintando 
no próprio local da mostra”, conta ela, que 
também criou nos últimos meses desenhos 
e pinturas, desenhou novas joias para sua 
marca e lançou um livro de ilustrações para 
colorir, com download gratuito.

A NOVA NOVELA
Prestes a ser lançado, Depois a Louca Sou 
Eu, protagonizado por Débora Falabella, 
teve a estreia adiada. Em vez de lamentar, 
a atriz e a diretora do longa, Julia Rezende, 
criaram vídeos caseiros mostrando a 
protagonista da trama na quarentena. 
“Fizemos sem pretensão, e as pessoas se 
identificaram muito”, conta a atriz, que a 
partir daí começou a desenvolver vários 
projetos em casa. São de Débora a série E 
Se Eu Estivesse Aí e a versão online de Cara.
Palavra, que estava sendo desenvolvido para 
acontecer ao vivo. A partir de poesias, letras 
de música, manifestos e diversos tipos de 
dramaturgia, ela, Mariana Ximenes, Bianca 
Comparato e Andreia Horta aparecem 
em vídeos temáticos, com trilha original de 
Chuck Hipolitho. 

Em 2020, a ARTE 
USA A INTERNET 
como meio de 
reinvenção.  
Nesse AMBIENTE 
DESAFIADOR, 
séries, saraus e 
até longas foram 
criados 
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PARIS 
Dois fatos marcam a 
trajetória da MFC-Michèle 
Didier: a abertura, em 1987, 
da editora independente 
focada em lançar livros 
de artistas emergentes em Bruxelas, e a inauguração da galeria 
na capital francesa em 2011, a fim de apresentar tais produções e 
discutir a arte contemporânea. Em ritmo de comemoração pelos 10 
anos do espaço, uma retrospectiva mostra as principais publicações 
da marca durante mais de três décadas. De 05/09 a 14/11.  http://
www.micheledidier.com/
Na Galerie Thaddaeus Ropac – também na Cidade Luz –, Tony 
Cragg, escultor vencedor do Prêmio Turner, expõe na individual 
Inhabitants a sinuosidade de suas obras, feitas a partir da fusão de 
materiais como bronze, aço, vidro, madeira e pedra, entre 2018 e 
2020. “Para mim, o material é emocionante e, em última análise, 
sublime”, diz. De 11/09 a 17/10. https://ropac.net/

BERLIM
Um dos trabalhos aclamados do artista multidisciplinar David Drebin 
se chama “Love and Other Stories (2007)”, no qual ele clicou 
mulheres sensuais em cenários urbanos como Jerusalém, Paris e Nova 
York. Essa e outras valiosas séries entram em cartaz na Camera Work, 
uma das mais descoladas galerias de fotografia do mundo. De 05/09 a 
02/10. https://camerawork.de/en/

Mesmo com calendários mais 
curtos, museus e galerias 
se reerguem e apresentam 
exposições imperdíveis 
Por IGOR ZAHIR

AGENDA  
artsy

mix

MILÃO
Membro do movimento minimalista, Turi 
Simeti é conhecido por projetar objetos de arte 
tridimensionais a partir de elipses oblongas, o que 
resulta em superfícies texturizadas, cores saturadas 
e trabalho de sombras magistral. Uma exposição 
antológica celebra não apenas a carreira de 60 anos 
de um dos mais importantes artistas representativos 
vivos do século 20, mas também a parceria entre o 
italiano e a Dep Art Gallery, que sedia o show. De 
08/09 a 22/12. https://www.depart.it/ 
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NOVA YORK
Parece meme, mas é arte: a exposição “Yes, Masters: A MANthology”, 
na JoAnne Artman Gallery, presta um tributo aos grandes mestres do 
passado, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rembrandt, criando 
novas propostas sobre obras lendárias, assinadas por Danny Galieote, 
James Wolanin, Michael Callas e Greg Miller – autor da Mona Lisa 
underground que ilustra esta página. De 10/09 a 14/11. https://www.
joanneartmangallery.com/

LONDRES
Adolescente em plena 
Segunda Guerra 
Mundial, Desmond 
Morris precisava se 
esconder em uma gaiola 
de metal embaixo da 
mesa da cozinha, quando 
as bombas explodiam nas 
ruas. Foi ali que nasceu 
seu primeiro desenho. 
Agora, aos 92 anos, 
ele criou sua próxima 
exposição individual na 
Beaux Arts. Doutor 
em biologia e famoso 
etólogo (que estuda 
o comportamento 
animal), ele evidenciou 
sua expertise em 
sociobiologia humana 
nos mais de 330 quadros 
que pintou nas últimas 
sete décadas. De 14/10 
a 12/12. http://www.
beauxartslondon.uk/

arquivado  
e eternizado

No Instagram, páginas ficam famosas 
ao retratar o clima pandêmico na rotina 
criativa. No fim das contas, é inegável 

que as pessoas nunca estiveram  
tão conectadas com a arte, de maneira 

tão democrática, quanto agora

Covid Photo Diaries: com imagens 
impactantes, é assinado por oito 
importantes fotojornalistas espanhóis 
que documentam sua rotina em 
diferentes partes do país – o projeto 
rendeu indicações ao Prêmio 
Internacional de Fotografia Humanitária 
Luis Valtueña. @covidphotodiaries 

The Covid Art Museum: com pinturas, 
colagens, fotografias e montagens, 
o CAM foi idealizado pelo trio de 
publicitários Emma Calvo, Irene Llorca 
e José Guerrero, de Barcelona, para 
mostrar como artistas se reinventaram. 
@covidartmuseum

Museu do Isolamento Brasileiro: criado 
pela paulistana Lu Adas, é o primeiro 
museu online do país para divulgar a 
produção nacional no isolamento social. 
Na foto, obra de Sulamita Batista.  
@museudoisolamento
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Trânsito,  
de Rachel Cusk
 Trânsito recupera temas 
de Esboço, o romance 
anterior de Cusk, e segue 
acompanhando Faye, uma 
escritora recém-divorciada 
que se muda para Londres 
com os filhos na tentativa de 
estabelecer uma nova vida.  
Todavia, 200 págs.
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A ESCRITORA, PROFESSORA E CRIADORA DA ESCREVEDEIRA INDICA 
DOIS LIVROS PARA AFIAR SUA MENTE

MARROM E AMARELO, DE PAULO SCOTT 
“ESCRITO EM UMA LINGUAGEM RÁPIDA, COM UMA HISTÓRIA MUITO 
INTERESSANTE, FALA SOBRE AS COTAS DE NEGROS NAS UNIVERSIDADES 
EM UMA TRAMA POLICIAL BEM ÁGIL. É EXCELENTE”. ALFAGUARA, 160 PÁGS.

A GAIOLA, DE JOSÉ REVUELTAS 
“O AUTOR PASSOU UM TEMPO EM UMA PRISÃO NO MÉXICO E DIVIDIU UMA CELA COM 
OUTROS PRISIONEIROS, TODOS VICIADOS. O LIVRO FALA DA ESPERA DELES PELA 
VISITA DE SUAS MULHERES, QUE VÃO TRAZER UM POUCO DE DROGA. A NARRATIVA 
DEIXA O LEITOR EM ESTADO DE VERTIGEM.” EDITORA 34, 64 PÁGS.

Biblioteca
particular

De autores consagrados a 
novas vozes da literatura, 

separamos algumas 
sugestões de lançamentos 

superaguardados que 
chegam à Livraria da Vila

Poesia Completa,
de Maya Angelou
O volume reúne a produção 
poética da escritora e ativista 
que lutou contra o racismo ao 
lado de Martin Luther King. No 
livro, ela narra sua experiência 
como mulher negra na América. 
Astral Cultural, 336 págs.

Sobre a Verdade, de 
George Orwell
Conhecido por 1984, Orwell 
também foi jornalista e ensaísta. 
Esta reunião de textos inéditos 
aborda o apagamento da 
verdade, importante reflexão 
sobre a atualidade. Companhia 
das Letras, 208 págs.

A vida mentirosa  
dos adultos,  
de Elena Ferrante
O romance inédito da 
misteriosa autora italiana 
acompanha as transições que 
marcam a vida de Giovanna, 
uma jovem que vê a segurança 
de seu lar e de sua família 
desabar. Intrínseca, 432 págs.

A Vida Não É Útil, 
de Ailton Krenak
Danos ambientais e a evolução 
da pandemia de covid-19 dão o 
tom do livro que reúne textos 
adaptados de  Ailton Krenak, 
uma das principais lideranças 
indígenas brasileiras. Companhia 
das Letras, 128 págs. 
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 tão perto, 
TÃO LONGE

AINDA É CEDO PARA  
SE REFUGIAR NAQUELE 
PARAÍSO, MAS DÁ PARA 
SENTIR UM GOSTINHO  
SEM SAIR DE CASA

A tradição dos travel coffee table books, livros 
temáticos com fotos de viagem arrebatadoras, ganhou 

outra relevância em 2020 – além de decorar a casa, eles são 
respiros em uma época em que as viagens andam restritas. Para 
inspirar e fazer você sonhar, selecionamos três aventuras em papel: 
South Pacific (Konemann do Brasil), que mostra as belezas naturais 
das ilhas da Oceania; Journeys of a Lifetime – 500 world’s greatest 
tips (National Geographic), um compilado de destinos que vão de 
Cartagena a trekking na Tasmânia; e Thailand (Editora Kônemann), 
com mais de 500 imagens que revelam templos budistas, ilhas 
offshore, Bangkok e mais. Boa viagem!  
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WE ARE WHO WE ARE
O diretor Luca Guadagnino 
conquistou uma indicação ao Oscar 
por  Me Chame Pelo Seu Nome. 
Agora, está por trás de We Are  
What We Are, trama que acompanha 
dois adolescentes americanos,  
Fraser e Caitlin, e vai abordar 
temas como amizade, identidade e 
descoberta do primeiro amor.  
Tem tudo para emocionar.  
Em setembro, na HBO.

UTOPIA
A escritora Gillian Flynn escreveu alguns best-sellers, 
como Garota Exemplar e Objetos Cortantes, adaptados para 
o cinema e para a TV, respectivamente. Agora, ela está 
produzindo e escrevendo Utopia, nova série original do serviço 
da Amazon. Baseada em uma produção britânica, a série 
acompanha um grupo de adolescentes que descobre uma HQ 
capaz de oferecer as respostas para uma pandemia que assola 
o mundo. Em novembro, no Prime Video.

AMERICAN  
CRIME STORY
Em cada temporada, American Crime 
Story aborda uma história diferente, 
baseada em fatos reais. E, depois do 
julgamento de O.J. Simpson e do 
assassinato de Gianni Versace, a terceira 
temporada, Impeachment, será dedicada 
ao escândalo sexual envolvendo Bill 
Clinton e a estagiária da Casa Branca 
Monica Lewinsky. Em setembro, no FX.

AWAY
A Netflix já produziu algumas séries 
com temática espacial, mas enquanto 
Space Force era uma comédia, Away 
promete apostar no tom dramático. 
Hilary Swank vive Emma Green, 
astronauta americana que deixa 
marido e filha adolescente na Terra 
e embarca em uma perigosa jornada 
como líder de uma expedição a 
Marte. Em setembro, na Netflix.

O MANDALORIANO
O serviço de streaming Disney + 
estreou nos Estados Unidos em 
novembro de 2019, mas só chega 
por aqui um ano depois. Será a 
oportunidade perfeita para ficar em 
dia com O Mandaloriano, primeira 
série ambientada no universo de Star 
Wars. A aventura acompanha Din 
Djarin (vivido pelo chileno Pedro 
Pascal), um caçador de recompensas 
que trabalha nos confins da galáxia. 
A primeira temporada recebeu 12 
indicações ao Emmy, incluindo 
melhor série dramática. Em 
novembro, no Disney +.

Prepare a pipoca! Mapeamos 
as principais estreias de séries, 
de dramas espaciais a histórias 

policiais ambientadas na  
Casa Branca, que vão  

prender sua atenção nos  
próximos meses. Confira

NO SOFA
Maratona

´
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capa

Por BRUNO ASTUTO | Fotos BRUNA CASTANHEIRA | Edição de moda LUCIO FONSECA

capa

em casa
tudo
MORANDO JUNTAS PARA ENFRENTAR 
A PANDEMIA, SABRINA E KIKA SATO 
LEVARAM DIVERSÃO E MOTIVAÇÃO PARA 
AS QUASE 30 MILHÕES DE PESSOAS QUE 
AS SEGUEM NAS REDES SOCIAIS. NUMA 
CONVERSA SOBRE MATERNIDADE, 
RENOVAÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES E 
REINVENÇÃO, ALÉM DA COMPANHIA FOFA 
DE BABY ZOE, ELAS MOSTRAM POR QUE 
FORMAM UM DOS MATRIARCADOS MAIS 
AMADOS DO BRASIL
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•
Kika usa 

VESTIDO e 
Sabrina usa 

MACAQUINHO 
Rococo Sand na 

CJ Mares. JOIAS 
Ana Rocha & 

Appolinario. Zoe 
usa VESTIDO 

Hemant & 
Nandita na CJ 

Mares
•
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•
Sabrina usa 

TRENCH COAT 
e VESTIDO 

Louis Vuitton. 
BRINCOS 
Corsage, 

SAPATOS Fendi
•
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mento obrigatório, talvez eu não tivesse essa oportu-
nidade de estar tão perto dela e da Zoe. 
SABRINA Neste momento, está sendo uma bênção 
ter ao lado uma mulher superpositiva e esperançosa, 
alguém que olha para você e diz: “A vida vai melhorar, 
tudo vai dar certo no fim”. Porque minha mãe vê o 
lado positivo em tudo, e é disso que estamos preci-
sando agora: esperança. A casa toda está aprendendo 
com ela. E o ritmo também mudou, nos dando uma 
calma para olhar uma no olho da outra, prestar mais 
atenção, nos ouvir mais. 
KIKA Quando a Zoe nasceu, Sabrina pediu que eu 
viesse morar com elas para dar um suporte. Também 
foi maravilhoso, mas era diferente. Com a Zoe maior-
zinha, a gente curtiu mais. Depois de quatro meses, 
eu voltei para casa, deixei a família em paz. Só não 
imaginei que iria voltar tão cedo novamente (risos). 

SABRINA Ela acabou de comprar um apartamento a 
menos de uma quadra daqui de casa. E a Leda [Na-
gle, jornalista], mãe do Duda [Nagle, marido de
Sabrina], mora também aqui pertinho. Acho que a 
gente acabou gostando dessa coisa grudada (risos).  

CIDADE JARDIM Uma mãe e avó psicóloga é daquelas 
que analisam tudo? 
KIKA Minha linha sempre foi a da teoria cognitiva 
comportamental, que reforça os comportamentos 
adequados e tenta ignorar os inadequados, aumen-
tando a frequência do que a criança tem de bom. 
SABRINA Ela nunca foi uma mãe crítica, sempre 
colocou a mim e aos meus irmãos para cima. Mes-
mo quando nós não acreditávamos em nós, elas nos 
fazia acreditar. De tanto “Zoe, não!” que eu dizia, 
a Zoe estava só falando “não”. Daí minha mãe veio 
com um conselho precioso: “Sabrina, não precisa 
falar tantos nãos. Tem que oferecer outras coisas, 
fazer ela pensar, refletir, escolher”. 

“Ela sempre colocou a 
mim e aos meus irmãos para
cima. Mesmo quando 
não acreditávamos em nós, 
elas nos fazia acreditar”

SABRINA, SOBRE KIKA 

ano de 2020 parecia promis-
sor para Sabrina Sato: além da 
estreia de novos programas, a 
apresentadora estava de malas 
prontas para o Japão, onde atu-
aria como madrinha da equipe 
brasileira nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, motivo de orgulho 

para essa sansei nascida em Penápolis, no interior de 
São Paulo. Quis um minúsculo vírus que o mundo 
virasse de cabeça para baixo, inclusive o dela. Pois 
Sabrina, fonte inesgotável de otimismo, arregaçou as 
mangas e se dedicou ao que sabe fazer de melhor: a 
alegria do seu público. Não apenas nos vídeos diver-
tidíssimos que postou nas redes sociais como tam-
bém à frente do Instituto Sabrina Sato, que arrecada 
recursos para projetos sociais. Foram caminhões de 
alimentos, álcool em gel, máscaras, sem contar 
aquela ajuda preciosa que manteve as ONGs de 
pé em tempos tão desafiadores. 

Não é difícil entender o magnetismo e o ca-
risma dessa mulher apaixonante, quando se co-
nhece sua mãe, dona Kika. Com três filhos e três 
netos, a psicóloga e comerciante se reinventou 
como youtuber aos 67 anos e virou uma espécie 
de “mãezona” da quarenta, distribuindo receitas, 
exercícios de ginástica e, principalmente, afeto 
para seu público. Sua estreia na TV, no programa 
da filha na Record, também foi interrompida pela 
pandemia, mas dona Kika não deixou a peteca cair. 
Os comentários dos 85 mil inscritos em seu canal do 
YouTube e dos quase 400 mil seguidores no Insta-
gram mostram como muitas mulheres na maturidade 
encontraram em suas postagens uma inspiração para 
enfrentar os desafios do distanciamento. E também 
uma companhia virtual amiga e positiva. Colocar as 
três gerações Sato – claro que a fofíssima Zoe não 
poderia faltar – na capa da nossa revista faz todo o 
sentido neste momento em que muita gente redesco-
briu o senso de família e a importância de rever suas 
origens para traçar o futuro diferente que nos espera. 
Disciplinadas, focadas e, sobretudo, muito alegres, 
as Satos abriram seus sentimentos e memórias com 
a generosidade que lhes é peculiar. A seguir, nosso 
bate-papo. 

CIDADE JARDIM Dona Kika, como é ter, de novo, esse 
convívio cotidiano com a sua filha?
KIKA Ah, é maravilhoso, né? Se não fosse esse isola-

O
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•
Zoe usa 

Edamami no 
Gallerist.

Poltrona Novo 
Ambiente

•
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•
Kika usa VESTIDO 
Carol Bassi. JOIAS 
Silvia Furmanovich, 

SAPATOS Louis 
Vuitton. Sabrina usa 
CAMISA, CASACO 
e SHORTS Chloé. 

JOIAS Corsage, 
SAPATOS Louis 

Vuitton.
Poltrona novo 

ambiente
•
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•
Sabrina usa 
MOLETOM 

House of Blog 
para CJ Mares, 
CALÇA Carol 
Bassi. Zoe usa 
Peace Culture 

CJ Mares.
Edredom 
Trousseau

•
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to louca na nossa família que é resolver em casa 
todos os nossos problemas, nossas dúvidas, nossas 
ideias. Temos um grupo no Whatsapp só com nós 
cinco, em que falamos de tudo, sem tabu. 

CIDADE JARDIM Sua mãe e sua avó sempre trabalha-
ram muito. De que maneira esses exemplos influencia-
ram você, Sabrina, e sua irmã, como mulheres? 
SABRINA A gente não via outro caminho fora do 
trabalho e da disciplina. Eu cheguei a fazer terapia 
na minha adolescência para tentar não ser só um 
samurai como minha mãe, minha avó e as minhas 
tias, sabe? (risos) Meu avô japonês não tinha filho 
homem, só três filhas, em que depositou tudo aquilo 
que ele desejava. 

KIKA Ele nos dizia: “Vocês não são três gueixas. Vocês 
são três samurais.” Então a gente meio que cresceu 
com esse espírito de guerreiras. 
SABRINA Meu pai também cobrava muito. “Você quer 
conhecer o mundo ou vai ficar namorando?” “Você vai 
querer sair e estudar fora ou ficar para sempre aqui em 
Penápolis?”. Então ele sempre nos estimulou a sonhar, 
a correr atrás, a sair da zona de conforto. 

CIDADE JARDIM Isso é muito comum em família de 
imigrantes. 
SABRINA Muito. Meus avós saíram do Japão, do Lí-
bano e da Suíça focados na cobrança de construir 
alguma coisa aqui no Brasil, abrindo mão de muitas 
coisas para alcançar o sonho de uma vida melhor. De 
uma certa forma, acho que eu e meus irmãos cres-
cemos com esse pensamento, então nós sempre tra-
balhamos muito. Mas, olha, se tem uma mulher que 
fez publipost nessa quarentena foi Dona Kika (risos). 
Ela ganhou mais dinheiro do que eu! Era receita da 
Nestlé, propaganda da Seara, praticamente uma Ana 
Maria Braga japonesa! 

KIKA É uma forma de dar limites desenvolvendo a 
independência, a responsabilidade e a autoestima 
na criança. 

CIDADE JARDIM Mas isso é praticamente uma terapia 
grátis! 
SABRINA Tenho lido também muito sobre psicologia 
infantil, uma pilha de livros desde crianças dinamar-
quesas ou por que as crianças não-sei-que-lá são mais 
educadas (risos). Algumas amigas me dizem para rela-
xar, para deixar fluir, mas eu tento me cercar do que 
eu posso aprender para dar o melhor para a minha 
filha. Porque eu sempre tive medo de ser mãe. 

CIDADE JARDIM De onde veio esse medo?
SABRINA Minha mãe sempre foi muito boa, 
muito presente. Mas ser mãe antigamente era di-
ferente de hoje. Agora, sua casa está aberta para 
o mundo por causa da internet, tem muita influ-
ência externa, muitos palpites que antes ficavam 
entre a família e os vizinhos.  

CIDADE JARDIM A pandemia ajudou a conter essa 
influência externa?
KIKA Estava faltando o olho no olho. Com a pan-
demia, todas as famílias tiveram que reaprender 
a tolerância, a paciência e o cuidado. As que já 
estavam estruturadas ficaram mais sólidas. As que 
tinham problemas foram obrigadas a encará-los e 
enfrentá-los por força da convivência, criar horários, 
estabelecer limites para o home office, o estudo re-
moto. Todos tiveram que ceder. 
SABRINA O que aconteceu com o mundo obrigou as 
pessoas a voltar para as sua raízes, para a sua origem, 
a olhar para dentro de si e dos seus.
KIKA Algumas pessoas estavam fazendo de seus segui-
dores uma família, dependendo demais do olhar exte-
rior, preocupadas mais com a vida dos outros do que 
com a própria. Isso, normalmente, não termina bem. 
SABRINA Às vezes, por comodidade, a gente não 
quer parar para pensar nos próprios problemas. 
Quando você olha para a sua família, você meio 
que se obriga a pensar sobre si, sobre o lugar de 
onde veio, para onde está indo, sobre as suas es-
colhas. Começa a refletir sobre o que você é, não 
só sobre o que você está passando. E, de repente, 
você se dá conta de que não precisa ser visto para 
existir, que existe também um lado bom em ficar 
consigo mesma e com os seus. Tem uma coisa mui-

“Estava faltando o olho 
no olho. Com a pandemia, 
as famílias tiveram que 
reaprender a tolerância, a 
paciência e o cuidado”

KIKA 
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CIDADE JARDIM Como foi essa reinvenção aos 67 
anos, dona Kika?
KIKA Quando eles eram garotos, eu trabalhava como 
psicóloga na APAE, tinha consultório, a loja que a mi-
nha mãe me deixou. Agora que estão andando com 
as próprias pernas, inclusive me ajudando, decidi 
que era o momento também de pensar um pouco em 
mim, no que me dá outro tipo de prazer. 

CIDADE JARDIM Vejo muitos comentários nas suas re-
des de mulheres que se inspiram no seu exemplo para 
dar uma reviravolta na maturidade. 
KIKA No ano passado, eu passei um pouco mal e 
fui parar no hospital. Ali eu decidi rever minha ali-
mentação, fazer exercícios físicos, cuidar de mim. 
Não é fácil para a mulher encontrar um outro papel 
na vida. No meu caso, esse processo começou há 
três anos, quando minha filha Karina foi dar uma 
palestra e me convidou para falar também. Ela per-
cebeu que eu gostei de dividir minha experiência 
com o público, montou um blog, redes sociais, e 
acabou dando certo.  

SABRINA – Outro dia, a Angélica (apresentadora) dis-
se pra mim que gosta de ver a Zoe, mas adora mesmo 
é ver a dona Kika treinar, que ela dá um ânimo que 
espanta qualquer preguiça (risos). Eu acho que tem 
um lance do comerciante que é muito próximo do 
comunicador e do apresentador. Veja o exemplo do 
Silvio Santos. Está tudo aí junto, então ela foi fisgada. 
Na loja, ela já fazia isso o dia inteiro. Tem de tudo 
no canal: receitas, dicas de comportamento, moda. 
O mais bacana é que ela tem prazer em fazer. Nessa 
quarentena, eu fui câmera, maquiadora, cabeleireira, 
diretora, editora de vídeo. “Mãe, não dá mais. Estou 
cansada!” Era o dia inteiro! 

CIDADE JARDIM No canal, dona Kika fala sobre a re-
lação de mães e filhos, coisa que a cultura japonesa em 
geral não colocava na rua. Depois do nascimento da Zoe, 
Sabrina falou em público sobre todas as questões da mu-
lher depois da maternidade, e eu sinto que as pessoas 
ficaram espantadas. Porque elas não esperam de você, 
um poço de alegria, falar de problemas. 
SABRINA Minhas amigas me dizem: “Se até você…” 
(risos). Eu fui dar uma entrevista e surgiu uma per-
gunta sobre sexo. Respondi que era lindo, maravi-
lhoso, só que não estava fazendo (risos). Estava com 
peitinho de leite, amamentando, não tem como você 
pensar nisso. O cansaço físico, mental e emocional 
é gigantesco. Eu sinto hoje que, até ser mãe, eu era 
uma menina e, de repente, fui apresentada à minha 
versão mulher. Ali eu entendi a responsabilidade da 
vida, do senso de família, a ficha caiu. 

CIDADE JARDIM E você passou a entender melhor a 
sua mãe?
SABRINA Muito! Principalmente a doação dela. Eu ti-
nha muito medo de me tornar uma mãe que perdesse 

o tesão pela vida, que pensasse exclusivamente 
nos filhos e não soubesse mais ser a Sabrina. 
E isso acontece muito. Tive que me reconec-
tar, ter um tempo para mim. E ainda estou me 
descobrindo. Não é fácil, porque você mistura 
tudo, os seus desejos com o que você quer fazer 
para ela. E, ao mesmo tempo, precisa entender 
que você é importante para ela, então tem que 
se cuidar também. Esses livros de psicologia 
têm me ajudado muito. 
KIKA Eu sempre tive plena confiança na mãe 
que ela seria. Porque a Sabrina participou da 
educação dos sobrinhos, de todas as crianças 
da família. A Zoe ganha muitos presentes, a 

Sabrina guarda e vai dando aos poucos, isso quan-
do já não doa imediatamente. Ela diz que, se não 
fizer isso, a filha não vai ter interesse, não vai que-
rer batalhar por nada. 
SABRINA Eu acho que o mais difícil, no caso de fi-
lhos de famosos que têm toda exposição, é trabalhar 
para que eles não sejam frágeis. Com todo mundo 
mimando, querendo dar tudo para eles, esse cuidado 
precisa ser maior. 

CIDADE JARDIM Ao mesmo tempo, você tem seu ins-
tituto, que arrecadou imensamente nesta pandemia.  
SABRINA O instituto investe em projetos sociais 

“Nessa quarentena, eu 
fui câmera, maquiadora, 
cabeleireira, diretora, 
editora de vídeo. ‘Mãe,  
não dá mais. Estou cansada!’ 
Era o dia inteiro!”

SABRINA 
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•
Sabrina usa 
VESTIDO e 

SAPATOS Prada. 
BRINCOS Corsage, 
BRACELETE Silvia 
Furmanovich. Kika 

usa VESTIDO Fendi. 
JOIAS Corsage.

Sofá Etel
•
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•
Sabrina usa 

BLAZER 
Balmain, 

BERMUDA 
Balletto. JOIAS 

Ana Rocha & 
Appolinario.Pufe 

Casual Móveis
•

Produção executiva: 
Flavia Fraccaroli e 
Bernardo da Mata 
Beleza: Rodrigo Costa com 
produtos M.A.C Cosmetics
Produção de objeto: 
Manu Figueiredo
Assistente de fotografia: Bia 
Garbieri e Pedro Pradella
Produção de moda: 
Kevin Tertuliano
Camareira: Jaqueline Silva
Assistentes de beleza: 
Henrique Azevedo, Jean 
Ricardo e Sebastian 
Pro (cabelo)
Tratamento de imagem: 
Philipe Mortosa
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que já existem. Percebi que muitas ONGs boas es-
tavam sofrendo para se manter e pensei: “Por que 
vou abrir mais uma se eu posso ajudá-las com as 
marcas com que eu trabalho, com o meu próprio 
dinheiro, imagem e visibilidade? O que mais tem 
são marcas e empresários de bom coração queren-
do ajudar, e ONGs que precisam. A gente só pre-
cisa conectar isso.

CIDADE JARDIM Na pandemia, você sentiu que o ne-
gócio apertou?
SABRINA Eu acho que a pandemia mostrou um Bra-
sil solidário que a gente nem imaginava que existia.  
Senti que as empresas brasileiras, os artistas através 
das lives solidárias, e as pessoas físicas foram 
superempáticas. Nós conseguimos caminhões 
de doações, foi muito forte, muito lindo. Por 
isso eu tenho tanta esperança de que a gente 
vai conseguir superar esse período. 

CIDADE JARDIM A comunicação mudou, e muita 
gente anda com medo de ser cancelada na internet. 
Em algum momento você se questionou por fazer 
conteúdos mais alegres? 
SABRINA Sempre. E pergunto também para ou-
tras pessoas, para o Duda, para a minha família. 
Ao mesmo tempo, acho que as pessoas entendem 
o que eu estou querendo fazer: levar um pouco de 
alegria e distração, que são fundamentais para a 
saúde mental. A ideia de gravar entrevistas remotas 
nos banheiros das pessoas veio de um livro do Millôr 
Fernandes, que dizia que o banheiro é o lugar da 
casa onde qualquer um vai chorar, vai sofrer e até 
ter prazer. O banheiro, na pandemia, é a salvação. 
É onde eu consigo fugir da Zoe, do Duda e até da 
minha mãe (risos). 

CIDADE JARDIM E, de repente, você voltou a postar 
aqueles looks maravilhosos, só que dentro de casa. 
SABRINA Minha avó era costureira, meu avô, alfaia-
te, minha mãe trabalhou a vida toda com roupas. Eu 
sou apaixonada por moda, ela sempre serviu como 
uma ferramenta para expressar meus sentimentos. 
Ali eu mostro que sou livre, que você pode usar o 
que quiser sem se preocupar com a opinião dos ou-
tros. A gente tem que lembrar que a vida está aí, tem 
que ter esperança, otimismo, projetar coisas boas, 
sonhar, acreditar num futuro brilhante, na cura. Se 
você tem um boazinho, uma pluminha em casa, tem 

que se montar de vez em quando. Aliás, a gente se 
veste tanto para os outros, por que não se montar 
para você mesma, para a sua família? Nem que seja 
um batonzinho. Acho que ajuda muito a lembrar 
que a gente, um dia, vai sair dessa. 
KIKA Minha mãe, avó da Sabrina, adorava contar piada 
para todo mundo, o tempo todo. Imagina que o ídolo 
dela era a Dercy Gonçalves. Ela ficaria muito feliz de 
ver a Sabrina levando essa alegria para as pessoas. 

CIDADE JARDIM Aliás, dona Kika, você está ensinan-
do japonês para os netos. 
KIKA Minha avó e minha mãe só falavam japonês co-
nosco, como forma de perpetuar a cultura na família.  

SABRINA Eu falava tudo em japonês quando era 
criança. Mas tinha um pouco de vergonha de falar 
na escola, porque os colegas zoavam. Aí fui perden-
do. Acho que essa pandemia realmente nos fez revi-
ver o passado, revisitar nossas raízes. Outro dia, eu e 
minha mãe fizemos bolinhos de chuva, exatamente 
com a receita da minha avó. Eu imediatamente lem-
brei o cheiro dela, de apertar seus braços gordinhos.  
Foi uma emoção linda. Esse meu jeito de cumpri-
mentar todo mundo da mesma maneira vem dela. 
Ela me dizia: “Sabrina, você tem que tratar todo 
mundo igual. Se a pessoa é humilde, melhor ainda.” 
Essa é a minha maior preocupação com a Zoe, mas 
ela adora dar bom-dia para todo mundo. E também 
adora uma rua. 

CIDADE JARDIM Que lição você espera que o mundo 
tire da pandemia? 
SABRINA Mais gentileza, mais empatia, mais com-
preensão e solidariedade. Vamos sair da era do “eu, 
eu, eu” para a era do “nós”. Está tudo ainda muito 
confuso, com muita briga e tristeza, mas a gente vai 
sair melhor. Eu acredito. 

“Eu sinto que, até ser 
mãe, eu era uma menina  
e, de repente, fui 
apresentada à minha versão 
mulher. A ficha caiu”

SABRINA  
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NEM PESSIMISMO, NEM 
OTIMISMO EXAGERADO. É CEDO  
PARA SABER O QUE NOS ESPERA, 
MAS UMA COISA É CERTA:  
O CHAMADO NOVO NORMAL 
NÃO PODE SER A PERPETUAÇÃO 
DA ANORMALIDADE
Por JULIÁN FUKS  
Ilustração AUTO ESTÚDIO

um tempo em que o tempo pa-
rece ausente, em que as horas 
passam com aflitivo vagar, é 
curiosa a pressa com que tantos 
têm se empenhado em definir 
como o futuro será. Profetas 
de um apocalipse imaginário 
querem decretar o fim de tudo 

o que nos é mais desejável: o fim das festas, dos ba-
res, dos restaurantes, o fim dos shows, do cinema, do 
teatro, o fim dos amores casuais, dos encontros relaxa-
dos entre amigos, o fim dos abraços. Imagine algo de 
prazeroso que lhe faz falta neste período de paralisia e 
isolamento necessário, e alguém se apressará em afir-
mar: no mundo pós-pandêmico esse algo não existirá.  

A isso, a essa abolição de toda tranquilidade e todo 
carinho, ao cancelamento de tudo o que seja festivo e 
animado, a isso querem dar o nome de “novo normal”. 
Um nome por si mesmo paradoxal, criado apenas para 
esconder o fato de não ser mais que a perpetuação da 
anormalidade. O caso é que esses arautos de um futu-

n

futuro
CONTRA A  
ESTREITEZA DO 

corpo&alma
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ro insosso e precário carecem de uma imaginação mais 
farta: só o que oferecem é um futuro estreito em sua 
temporalidade, e em tudo semelhante a este presente 
de privação e sobressalto. 

A eles respondo com alguns poemas-chave de Ma-
rio Benedetti, poemas simples e lacunares do livro 
Viento del Exilio, que aqui traduzo e me permito pon-
tuar para que se adéquem bem a esta prosa. “Algumas 
chaves do futuro não estão no presente nem no pas-
sado. Estão, estranhamente, no futuro.” E, se isso diz 
pouco sobre o que iremos enfrentar, se essas palavras 
estão comprometidas demais com a neutralidade, eis o 
que encontramos ao virar a página: “A morte é só uma 
das várias variantes do futuro, talvez a mais primária. 
Sobre as outras, esplêndidas variantes, ainda não estão 
concluídas as investigações.”

Mas, admito, a pressa em determinar o que ha-
veremos de viver não deveria, a esta altura, nos sur-
preender. Desde o início da pandemia temos visto a 
disposição precipitada de lhe atribuir um sentido, de 
afirmar o que ela significa, o que nos ensina, que lição 
nos deixa. Seria um castigo divino, um prenúncio do 
mais convencional apocalipse, seria a reprimenda do 
nosso planeta contra os males que lhe infligimos, seria 
uma nova forma de o poder controlar os nossos passos, 
ou a nova fronteira de uma revolução anticapitalista. 
Em cada uma dessas leituras o sentido está dado de 
partida, o sentido é rígido e assertivo, é inescapável, 
ineludível.

O mesmo gesto agora se repete na antecipação de 
um tempo pós-pandêmico. Pelo debate sobre a litera-
tura é que acompanho essa tendência, a miríade de 
textos já escritos prevendo a lamentável profusão de 
“romances pós-pandêmicos”: narrativas monótonas e 
lentas sobre escritores fechados em seus próprios apar-
tamentos, vivendo apenas a desolação e o desespero. 
Imagino, então, o que estarão dizendo os prolíferos 
profetas sobre a “festa pós-pandêmica”, o “amor pós-
-pandêmico”, a “amizade pós-pandêmica”. E, no en-
tanto, não há ainda no mundo inteiro um só romance 

pós-pandêmico, ou uma só amizade pós-pandêmica. E 
não há pela razão mais evidente: porque a pandemia 
ainda está entre nós, e não parece disposta a nos aban-
donar tão cedo.  

É claro que perdemos muito nesta comunal tragé-
dia. Perdemos vidas, empregos, todo tipo de projetos. 
Mas, justamente porque perdemos uma infinidade de 
coisas muitíssimo concretas, não faz sentido antecipar 
perdas das mais impalpáveis, das mais incertas. E, te-
nhamos certeza, o mundo encontrará suas maneiras 
de nos surpreender, como já indicam alguns vestígios 
que povoam o presente. Quem julgou que o teatro, por 
exemplo, definharia no mais absoluto silêncio pela im-
possibilidade de uma plateia cheia, decerto não tinha 
em vista o que já está acontecendo: o teatro a renovar 
sua linguagem por outros meios, a alcançar seu públi-
co dentro de casa, um público que há muito o deserta-
ra, e assim a redescobrir-se necessário e urgente.

Talvez eu esteja aqui apenas invertendo a chave de 
leitura, recusando a análise tendente à percepção do 
fracasso e da dissolução de tudo. Tão falho e ilusório 
quanto o pessimismo, o otimismo não será nem um 
pouco mais capaz de adivinhar o futuro. Mas pode 
ser que venha a contribuir melhor à sua construção 
cuidadosa e lenta, pode ser que alguma positividade 
nos ajude a deixar para trás este momento tenebroso. 
Do trauma sanitário, do trauma econômico, do trau-
ma político à abertura de um novo futuro, de um novo 
normal, em tudo contrário ao presente: eis o grandioso 
desafio que nos apresenta o nosso tempo. 

“Dizem que o MUNDO 
PÓS-PANDÊMICO será o 
cancelamento de encontros  
e prazeres. Mas o FUTURO tem a 
mania de nos SURPREENDER.”

Julián Fuks
É ESCRITOR E  

CRÍTICO LITERÁRIO, 
AUTOR DOS ROMANCES 

“A RESISTÊNCIA”  
E “A OCUPAÇÃO”
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NOS ÚLTIMOS MESES,  
NOSSA REALIDADE MUDOU,  
E HOJE VIVEMOS UMA ROTINA 
QUASE 100% ONLINE. ENTENDA 
COMO ISSO NOS IMPACTA, 
ESPECIALMENTE NO  
DIA A DIA PROFISSIONAL

esde que o isolamento social come-
çou, muitas empresas trocaram a 
rotina do escritório pela do trabalho 
remoto. E, enquanto algumas enca-
raram isso como algo temporário, ou-

tras estudam tornar o modelo permanente. Esse é o 
caso, por exemplo da XP Investimentos, que preten-
de transformar os escritórios atuais em ambientes-
-conceito, que servirão de apoio para demandas es-
pecíficas, mantendo a maior parte dos funcionários 
em home office. E, nesse novo mundo profissional, 
muita gente precisou se adaptar a um estilo de vida 
repleto de reuniões e encontros virtuais em platafor-
mas como Zoom, Google Meets e Microsoft Teams, 
entre outras.

 “Foi uma grande novidade pra mim”, conta Be-
atriz Batah, supervisora comercial da XP. “Tinha 

d
CAMERA 
ABERTA

Por CHANTAL SORDI  
Ilustração ALEXA CASTELBLANCO
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certeza de que a minha área nunca faria home of-
fice, pois temos muitos sistemas, abrimos posições 
financeiras de clientes, o ambiente precisa ser segu-
ro, e na minha concepção isso seria impossível no 
sistema remoto.” Mas a empresa investiu pesado e, 
em pouco mais de uma semana, os 340 colaborado-
res do departamento comercial estavam preparados 
para trabalhar à distância. 

Para Batah, a transição foi difícil. “Minha roti-
na mudou completamente. Passei a acordar muito 
cedo e não conseguia parar de trabalhar”, diz ela, 
que também não gostava de ligar a câmera nas reu-
niões. “Muitas vezes já levantava sem tempo e co-
meçava de pijama mesmo, toda descabelada.” Hoje, 
ela já pegou o jeito da coisa. “Acordo mais cedo, pas-
so maquiagem e visto algo colorido, aceitando que 
não é algo tão passageiro como pensava.” 

E mesmo quem estava relativamente acostuma-
da com videochamadas foi desenvolvendo novas 
habilidades. “Antes da pandemia, fazíamos 20% 
das reuniões virtuais. Agora é 100%”, explica Re-
nata Bastos, coordenadora de moda da Agência 
Lema. “Nos primeiros encontros eu ficava com a 
câmera aberta, mas percebi que alguns clientes 
preferiam fechar. Hoje começo sem vídeo e áudio, 
espero a tela aparecer e, se todos estiverem com 
câmera, abro a minha.” Com o tempo ela foi no-
tando outros detalhes que fazem a diferença, como 
testar a luz pelo celular antes. “Também percebi 
que a maquiagem precisa ser natural, para não fi-
car carregada, e sempre que termino de falar dou 
um sorriso para não ficar desfigurada caso o vídeo 
trave, afinal você nunca sabe se a pessoa do outro 
lado está dando um print na tela.” 

No Grupo Heineken, até as happy hours que 
aconteciam constantemente no escritório foram 
adaptadas ao vídeo. A empresa ainda disponibiliza 
fundos de tela para os funcionários, além de dicas 
para se portar bem na live. “Divulgamos algumas po-
líticas de boas práticas, como desligar o microfone 
quando não estiver falando, por exemplo”, explica a 
diretora de recursos humanos, Ana Lucia Gavioli. 

Ainda é cedo para dizer se esse modelo veio para 
ficar, mas o fato é que o trabalho remoto, assim 
como as reuniões por vídeo, não devem ser descar-
tados tão cedo. “Até o presidente da empresa, que 
achava que talvez não fosse ser algo tão produtivo, 
quer manter essa prática na organização pelo menos 
duas vezes por semana”, diz Gavioli.  

DICAS
PRÁTICAS
Pense na imagem que você quer 
imprimir, em como estaria pessoalmente 
e aplique isso ao vídeo, ou seja, se a 
ligação for pessoal, o look pode ser mais 
descontraído; se for algo profissional, a 
produção deve ir de acordo com o que se 
costumava usar nesse tipo de encontro

Por causa do enquadramento, todo o 
foco está na parte de cima do corpo. 
Pensando nisso, homens podem investir 
em polos ou camisas, enquanto as 
mulheres devem evitar tops sem alça 
para não dar a impressão de estarem 
nuas. Blusas com detalhes nas golas 
também são boas opções

Acessórios como anéis e pulseiras não 
aparecem no vídeo, então vale apostar 
em brincos e colares para dar um up 
no visual. Peças que produzem ruído 
também podem atrapalhar

Se quiser chamar atenção em uma 
chamada de grupo, escolha cores 
vibrantes, como laranja ou amarelo. 
Branco, marinho e cinza são mais 
corporativas, enquanto os tons 
pastel passam calma, neutralidade e 
tranquilidade

Antes de começar, confira se o fundo do 
ambiente está limpo e pertinente com a 
imagem que você quer passar. Às vezes, 
algo que está invisível para os nossos 
olhos pode ser notado por outra pessoa 
com olhar mais limpo

Procure ter uma dicção tranquila, 
um tom de voz que faça sentido e 
demonstrar ânimo durante as conversas. 
Ser objetivo e não se alongar muito 
no discurso também é importante na 
hora de passar a mensagem com mais 
facilidade 
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CLAUDIA RAIA
RELOADED
Aos 53 anos, a atriz, que esbanja força e personalidade, 
divide sua nova rotina de beleza e cuidados  
nos tempos atuais, que inclui a descoberta da ioga

MUDANÇA DE PARADIGMA
Passei a usar muito menos 
maquiagem, e isso fez com que 
minha pele conseguisse respirar 
mais. O cabelo também descansou, 
com menos secador, babyliss, 
e cuidei mais dos fios, passando 
máscara, hidratando-o. Mesmo em 
casa, sempre tento tomar sol, que 
também é um estímulo muito bom 
para a pele. 

MEXA-SE
Continuo me exercitando, mas 
com adaptações. Por exemplo, em 
vez de musculação, estou fazendo 
treinos funcionais com o personal 
Marcos Prado, que é especializado 
nisso. Sigo com as aulas de balé 
e, na pandemia, descobri a ioga e 
estou completamente apaixonada. 
É uma experiência revigorante.  
Não vivo mais sem. 

RELÓGIO AMIGO
O processo de envelhecer é natural 
e não quero negá-lo. Acho que a 
juventude é, acima de tudo, um 
estado de espírito. Estou bem com 
o meu processo, com o que vejo 
quando olho no espelho. Até hoje, 
só fiz a cirurgia no nariz, pois era 
algo que me incomodava. Mas se 
chegar um momento em que eu 
quiser fazer outra operação, não 
teria problema nenhum. 

ROTINA DA PELE
No rosto, de manhã, aplico o 
Flavo-C Ultraglican, da Isdin, que 
é um sérum reparador maravilhoso 
com vitamina C. Uso também o 
H. A. Intensifier, da SkinCeuticals, 
que intensifica os níveis de ácido 
hialurônico da pele. À noite, alterno 
dois produtos, um que estimula a 
renovação celular, da USK, e um 
clareador que ajuda a uniformizar o 
tom da pele, da Neostrata. Estou 
usando também alguns produtos 
da Sisley, como o creme para o 
pescoço e para as mãos.
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1. Spray Antisséptico 
Hidratante Ymbu, R$ 59, 
Feito Brasil; 2. Álcool Gel 
Antisséptico, R$ 26, LCS;  
3. Gel Antisséptico para 
Mãos, R$ 25, Dermage;  
4. Gel Antisséptico 
Hidratante para Mãos  
com Esqualano,  
R$ 26, Biossance; 5. Gel 
Antisséptico Limão e  
Rosas, R$ 17, Lola CosmeticsRE
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1. CORRETIVO Flawless 
Fusion Ultra-Longwear,  
R$ 169, Laura Mercier;  
2. ILUMINADOR LÍQUIDO 
Copacabana, R$ 186, Nars; 
3. BASE Luminous Silk 
Foundation, U$ 64, Armani 
Beauty; 4. BALM Advanced 
Hydra Acids, R$ 229, U.SK;  
5. SÉRUM Flavo-C Ultraglican, 
R$ 149, Isdin; 6. CREME Pour 
Le Cou, R$  1.150, Sisley;  
7. SÉRUM H.A. Intensifier,  
R$ 420, Skinceuticals;  
8. CLAREADOR Pigment 
Controller, R$ 200, Neostrata

MOMENTO 
ZEN
Nunca se falou tanto 
em autocuidado – e, no 
mercado de wellness, quem 
tem brilhado são os óleos 
essenciais, que prometem 
trazer à rotina vitalidade, foco, 
relaxamento... Outra dica são 
os sprays corporais da linha 
Imunosinergia, da Alkhemylab 
by Joel Aleixo, marca do 
mago dos florais alquímicos 
que cuidam do sistema 
imunológico e promovem 
relaxamento. 

RIHANNA  
ESTÁ ENTRE NÓS
A Fenty Beauty acaba de desembarcar 
no Brasil. Com uma gama extensa  
de opções, incluindo 50 tons  
de sua base best-seller Pro-Filt’r  
Soft Matte Longwear (R$ 219),  
a marca de Rihanna chega à loja  
da Sephora no CIDADE JARDIM 
trazendo também seus célebres 
iluminadores (carro-chefe 
da marca), blushes e 
bronzeadores.
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Imunosinergia 
Spray Corporal, 
R$ 81, 
Alkhemylab

PROTEÇÃO 
MÁXIMA 
ÁLCOOL GEL, SIM,  
MÃOS RESSECADAS, 
NÃO! SELECIONAMOS 
CINCO PRODUTOS 
COM ATIVOS QUE 
HIDRATAM A PELE E TÊM 
AROMA AGRADÁVEL

1

4

4

MAO NA 
MASSA
QUANDO NÃO ESTOU 
TRABALHANDO, GOSTO  
DE USAR O MÍNIMO 
POSSÍVEL DE MAQUIAGEM. 
NO MEU NÉCESSAIRE NÃO 
PODEM FALTAR PRODUTOS 
CREMOSOS: BASE, 
CORRETIVO, BLUSH... ELES 
DEIXAM A TEXTURA DA PELE 
MAIS NATURAL, NÃO PESAM. 
NO QUESITO CABELO,  
PARA MIM UM CURINGA  
É FAZER UM COQUE ALTO, 
PUXANDO BEM OS FIOS.

˜
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ZOOM
a bela do

PARA DIVERTIR, AUMENTAR A AUTOESTIMA,  
FAZER AQUELA VIDEOCHAMADA DE TRABALHO 

OU COM AS AMIGAS. ROB FREITAS, QUE  
ENSINA TUTORIAIS NA CJTV, CRIA TRÊS OPÇÕES  

DE MAKE E HAIR PARA INSPIRAR VOCÊ 
Fotos MÁRCIO DEL NERO 

•
BOM DIA, 

BONITA DE PELE
Iluminador, sombra com 

pigmentos dourados, máscara 
para cílios, gloss. Aqui, o 
foco é todo na pele, que 
ganha textura cremosa e 

efeito brilhante, mas ainda 
assim permanece básica, 
o tipo de beleza “acordei 

assim”. Complete com um 
rabo de cavalo alto, prático e 
sofisticado, e ganhe um look 

perfeito para o dia a dia.
•
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“Eu considero  
a maquiagem 

AUTOCUIDADO. 
O momento de  

se MAQUIAR tem 
que ser gostoso,  

e não aquela 
tensão em busca 
de uma perfeição 
que NÃO EXISTE”
ROB FREITAS, MAQUIADORA

•
PODEROSA
Vai sair para jantar, 

tomar um drink ou quer 
apenas impressionar na 

videochamada com o date? 
É mais simples do que 

parece: pele e pálpebras 
iluminadas, que sempre 

dão esse ar de saúde, cílios 
postiços, batom marrom 
(ou vermelho mate) com 

contorno marcado e coque 
alto. Uma imagem clássica, 

à prova de erro. 
•

•
DIVA 

Sombra colorida, ativar! 
Tendência nas últimas 

temporadas, pálpebras em 
cores fortes se transformam 
em ponto focal, roubando o 

protagonismo de batons – sim, 
nesse caso, invista em lábios 

neutros, como mostra Rob. O 
efeito gráfico, reinterpretação 

do gatinho, e o metalizado 
deixam tudo mais moderno, 

como tem que ser. A pele 
segue a textura cremosa da 

anterior com o acréscimo de 
um blush em tom acobreado. 

•
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VEM DA POESIA ROMANA UMA DAS 
MAIORES MÁXIMAS DO ANO: MENTE SÃ, 
CORPO SÃO. POR APLICATIVOS,  
LIVES OU DICAS DE QUEM ENTENDE  
DO ASSUNTO, O BEM-ESTAR  
VIROU QUESTÃO DE SAÚDE EM 2020  
Foto RAFAEL EVANGELISTA

indfulness, ioga, medi-
tação. Há algum tempo 
essas palavrinhas mágicas 
– práticas, na realidade – 
vêm conquistando cada 
vez mais adeptos e, pouco 

a pouco, substituindo a neura pelo corpo perfeito em 
prol de um estilo de vida saudável.

São muitas as justificativas que podem explicar o 
fenômeno: 1. Movimentos body neutral, que incenti-
varam a aceitação de diferentes biótipos; 2. O acúmulo 
de funções no trabalho e na casa que tem gerado cada 

vez mais estresse e, portanto, requerido válvulas de es-
cape; e 3. A busca pelo autoconhecimento e por uma 
vida mais plena, com propósito. 

Mas se isso tudo ainda andava a passos lentos, em 
2020, não teve jeito, no bom sentido: nada tem sido 
tão desejado quanto o bem-estar e a busca por uma 
vida mais equilibrada. “Na quarentena tivemos que 
entrar em contato com fantasmas nossos, ficar muito 
próximo da gente mesmo, se reinventar em todos os 
sentidos. Quem não estava com a cabeça boa, ficou 
muito pior”, analisa Luiza Souza, editora-sênior de be-
leza e wellness da Vogue. “O objetivo principal agora é 

m
WELLNESS 
PERDIDO

em busca do 
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conseguir passar pelos dias com sanidade e saúde, que 
está em primeiro plano.” 

Repare em sua volta (ou melhor, no seu círculo digi-
tal). São lives de ioga, aplicativos de meditação, marcas 
que pregam a beleza e a alimentação naturais e influen-
ciadoras que dividem o caminho para alcançar esse es-
tilo de vida almejado.  

Esse é o caso, por exemplo, de Bertha Jucá, alagoana 
radicada há oito anos em São Paulo, que ilustra este ar-
tigo. “Há quatro anos, decidi mudar meu estilo de vida. 
Fiz uma viagem à Chapada dos Veadeiros com uma 
amiga e, durante as inúmeras trilhas, percebi o quanto 
ficava fatigada”, relembra ela, que se alimentava à base 
de açúcares e farinha refinada. “Primeiro você muda a 
alimentação, depois ela muda você”, prega a hoje co-
municadora digital de health & wellness, que divulga 
exercícios, dicas de beleza e de comidinhas saudáveis 
na sua página no Instagram. Tudo com uma estética 
cool, perfeita para a geração Z. Z de zen, neste caso. 

“Estamos na era do wellness, que vai muito além 
do corpo, da forma física, do espelho. As pessoas estão 
mais preocupadas em como se sentem, em se sentir 
bem para passar o bem para os outros do que em ser 
uma imagem no espelho”, acrescenta Luiza.

Ou seja, diferentemente das musas fitness de outro-
ra, cujo foco era apenas no corpo – e dá-lhe mahamu-
dra em busca de gordura zero –, hoje equilíbrio entre 
corpo e mente vem antes da estética. “Para mim, o que 
faz diferença é acordar cedo, com calma, fazer meus 
shots, tomar meu café e me exercitar”, conta Bertha. 
“Desde que mudei meu pensamento sobre a alimenta-
ção, tenho adquirido cada vez mais autoconhecimento 
e plenitude, o que me deixa sempre motivada.”

O resto é resultado. Se Bertha perdeu 10 quilos, o 
mais importante foi aprender a encontrar a felicidade 
em pequenas coisas do dia a dia. “A coisa que eu mais 
amo na vida é a minha rotina. Acordar cedo, dormir 
bem, me exercitar, comer bem.” Tudo sem neurose, 
claro. “Alimentação saudável vai muito além da balan-
ça, é sobre bem-estar. Por isso, não me privo de nada. 
O segredo é você ter consciência do que está colocando 
para dentro do seu corpo.”

Luiza finaliza: “É hora de malhar nossa cabeça.” 
ED
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Estamos na era do WELLNESS,  
que vai MUITO ALÉM do corpo, da 
forma física, da imagem no espelho. 
É sobre BEM-ESTAR. Chegou a  
hora de “malhar” também a CABEÇA

10 APLICATIVOS QUE AJUDAM A 
ENCONTRAR EQUILÍBRIO, BEM-ESTAR  
E ESTABELECER NOVAS ROTINAS
HEADSPACE: “guru” da meditação guiada
NTC NIKE TRAINING CLUB:  ótimo  
para treinos em casa
LOWFODMAP: ajuda a ter consciência  
sobre a digestão 
MELISSA WOOD HEALTH: combo de 
meditação, exercícios e mindful eating
AURA: criado para diminuir ansiedade e  
aumentar o foco
ZEN: Meditation & Sleep – para dormir melhor
LIBERATE: desenvolvido por Julio Rivera  
para pretos e indígenas, ajuda a curar traumas  
por racismo
INSIGHT TIMER: mantras, ioga e até poesia
DAILY YOGA: mais de 500 posturas de ioga, 
aulas de pilates, meditação e rituais de relaxamento
FE QUEIROZ: Treine em casa – o app da 
personal tem treinos e receitas fitness e fáceis 

DO DIGITAL 
PARA A VIDA REAL

BERTHA JUCÁ DIVIDE A 
RECEITA DO SEU SHOT 
ANTIOXIDANTE QUE AJUDA NA 
DIGESTÃO E NO BEM-ESTAR: 
- 1 limão espremido
- 20 gotas de própolis
- 1 medida de glutamina

PRA COMEÇAR 
BEM

Top, calça e jaqueta, 
tudo We Fit e tênis  
New Balance  
(na World Tennis)

75shopping cidade jardim
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bem-estar

cheiro de SAUDADE
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PRODUTOS COM ALMA VINTAGE QUE  
NOS TRANSPORTAM PARA DIAS FELIZES 

VELA 
GIOVANNA 

BABY ESSENTIALS 
CLASSIC, DIFUSOR 
REAL E SABONETE 
REAL GRANADO, 

COLÔNIA YVE 
GIOVANNA BABY

76 shopping cidade jardim
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78 shopping cidade jardim

Gracie (à esq.) usa 
VESTIDO Carolina Herrera, 
SANDÁLIAS Aquazzura 
e MEIA-CALÇA acervo 
de produção. Amanda 
veste BLAZER Balmain, 
CALÇA Mayara Sansana e 
ESCARPINS Gianvito Rossi
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MINA
DOPA

UMA INJEÇÃO  
DE OTIMISMO NO 

CLOSET – E NA VIDA. 
LOOKS COLORIDOS  

E VIBRANTES  
DÃO BOAS-VINDAS  

À PRIMAVERA 
 Fotos KARINE BASÍLIO  

Edição de Moda MAIKA MANO
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Amanda usa BLUSA  
Carol Bassi, CALÇA 
Vivetta (na Conceito Ê), 
BOLSA Chloé, ÓCULOS 
Gucci e SANDÁLIAS 
Aquazzura. Na página ao 
lado, Gracie usa VESTIDO 
Chloé e MEIA-CALÇA 
acervo de produção
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Amanda usa BLUSA Carol 
Bassi, VESTIDO Anna 

Kosturova (na CJ Mares), 
MEIA-CALÇA Lacoste, 

ESCARPINS Gianvito 
Rossi. Na página ao lado, 

JAQUETA Mayara Sansana 
e TIARAS Prada
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Gracie usa BLUSA Emilio 
Pucci, ÓCULOS Moncler (na 
Óptica Stella) e CALÇA Mixed. 
Na página ao lado, Gracie usa 
BLUSA Lado Basic, VESTIDO 
Balmain, ÓCULOS Elie Saab 
(na Óptica Stella); Amanda veste 
BLUSA Prada, SAIA Guga + 
Lica (na CJ Mares), SANDÁLIA 
René Caovilla e ÓCULOS 
Mykita (na Óptica Stella)
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Gracie usa VESTIDO 
Alberta Ferretti (na 

CJ Mares). Na página 
ao lado, Amanda usa 

BLUSA Mayana Sansana, 
ESCARPINS Gianvito 
Rossi e MEIA-CALÇA 

acervo de produção
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Gracie usa BLUSA Lado 
Basic, CALÇA Gucci, TIARA 

Prada. Na página ao lado, 
Amanda usa BLUSA Carolina 

Herrera, SAIA Emilio Pucci, 
SANDÁLIAS Aquazzura e 

BOLSA Balmain

Produção Executiva: 
Bernardo da Mata

Beleza: Helder Rodrigues (Capa 
MGT) com produtos Sephora

Cenografia: João Arpi
Assistente de fotografia: 

Marcelo Andrade
Produção de moda: Sabrina Haspel 

Camareira: Jo
Assistente de beleza: Juliana Boeno
Assistentes de cenografia: Matheus 

Terçariolo e Cleiton Ferezin
Modelos: Gracie Carvalho 

e Amanda Brolese, 
ambas Way Model

Tratamento de imagem: 
WM Fusion
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Gabriella veste CARDIGÃ, CAMISA, SHORTS e MEIAS, tudo Fendi, SHORT DOLL Intimissimi,  
COLAR Cartier e SANDÁLIAS Louis Vuitton. Jade (sentada na poltrona) veste TRICÔ, SAIA e MEIAS,  

tudo Fendi, BRINCOS e ANEL, ambos Ana Rocha & Appolinario e SANDÁLIAS Gucci.

O SONHO
NÃO
ACABOU
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ENTRE CASA E RUA, 
DESEJO E REALIDADE,  

A MODA CAMINHA  
EM BUSCA DE  

CONFORTO E LEVEZA
Fotos CAI RAMALHO 

Edição de Moda THIAGO FERRAZ
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Jade veste BLAZER Fendi, CALÇA Brunello Cucinelli, CAMISOLA Intimissimi, MEIAS Fendi, CHAPÉU Prada, PULSEIRA Guerreiro e 
TÊNIS New Balance (na World Tennis). Na página ao lado,  Gabriella veste BLAZER Brunello Cucinelli, TRICÔ Brooksfield Donna, CAMISA 

Salvatore Ferragamo, SHORT DOLL Intimissimi, MEIAS Fendi, COLAR Corsage, PULSEIRA Brumani e SANDÁLIAS Louis Vuitton
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Jade veste MACACÃO e TOP, ambos Emilio Pucci e PULSEIRA H.Stern. Na página ao lado,
Gabriella veste CONJUNTO Iorane, CAMISOLA Intimissimi, MEIAS acervo de produção, BOLSA Dior, 

PULSEIRA Vivara e SANDÁLIAS Gianvito Rossi. 
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Gabriella veste TRICÔ Fendi, SAIA Brunello Cucinelli, MEIAS Fendi, CHAPÉU acervo de produção, 
BRINCOS e ANÉIS Ana Rocha & Appolinario e SAPATOS Prada. Na página ao lado,  

Jade veste MACAQUINHO Hermès, MEIAS Fendi, PULSEIRA Tiffany e SANDÁLIAS Hermès 
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Jade veste BLAZER, CAMISETA e SAIA, tudo Chloé, MEIAS Fendi, CHAPÉU acervo de produção e SANDÁLIAS Gucci.  
Na outra página, Jade veste BLUSA Sea New York (na CJ Mares), CALÇA We Fit, PARCA Brunello Cucinelli, MEIAS acervo  

de produção, BRINCO Brumani e SANDÁLIAS Gucci. Gabriella veste BLUSA Sea New York (na CJ Mares),  
CALÇA La Rouge Belle, PARKA Brunello Cucinelli, MEIAS acervo de produção, ANEL HStern e SANDÁLIAS Louis Vuitton
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Gabriella veste TRICÔ Balmain, SAIA Gucci, MEIAS Fendi, RELÓGIO Omega e SANDÁLIAS Prada.  
Na página ao lado, CAMISA, SHORTS e BUCKET HAT, tudo Dior, SHORT DOLL Intimissimi,  

MEIAS acervo de produção, RELÓGIO Omega, ANEL H.Stern e TÊNIS Vert (na Danki)
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Produção executiva: Bernardo da Mata; Beleza: Jake Falchi; Cenografia: João Arpi; Equipe de foto: Felipa Damasco

Jade veste CARDIGÃ, SAIA e CHAPÉU, tudo Prada, SUTIÃ Intimissimi e COLAR Cartier. Na página ao lado, CASACO e TRICÔ,  
ambos Louis Vuitton, MEIAS Fendi, BRINCO Corsage, ANÉIS Vivara e SANDÁLIAS Gucci

CJ54_MODA_COMFY.indd   102CJ54_MODA_COMFY.indd   102 17/08/20   23:4017/08/20   23:40 CJ54_MODA_COMFY.indd   103CJ54_MODA_COMFY.indd   103 17/08/20   23:4017/08/20   23:40



MUSA DE 
MOLETOM
Foto MARCIO DEL NERO
Helena Bordon tem um 
extenso currículo fashion, 
mas nem ela imaginava 
que sua nova empreitada, 
a HB Essentials, fosse ser 
tão bem-sucedida, em tão 
pouco tempo. Para quem não 
acompanhou a influenciadora 
e empresária pelo Instagram, 
ou não se deu conta do 
sucesso, aqui vai um resumo: 
o moletom foi seu bff dia 
sim, dia também, nos últimos 
meses, ajudando no turning 
point da peça até então vista 
no Brasil como “roupa para 
fazer nada”. Mas não era 
qualquer moletom, é claro. 
No caso dos de Helena, eles 
têm nome, sobrenome e alma 
brasileira: Carioca/Leblon. 
“Sempre amei usar moletom, 
mas não encontrava muita 
coisa por aqui, especialmente 
em cores que não fossem só 
as básicas”, conta ela, que foi 
a melhor garota-propaganda 
das próprias criações, 

helena 
bordon

CHEGA AO CJ APOSTANDO EM 
MOLETONS E NOS JÁ FAMOSOS 

ÓCULOS DA SUA MARCA

BRINCOS 
Raphael Falci 

(na Helena 
Bordon), 

RELÓGIO 
Cartier
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“Aprendi que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi”*

* Oswald de Andrade
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Além do 
MOLETOM, a HB 
Essentials terá 
foco nos BÁSICOS 
DO CLOSET, 
reinterpretados 
de um jeito cool, 
e sempre com 
uma CARTELA DE 
CORES especial

começou a desenvolver as 
peças há cerca de um ano, e 
apostou em tons especiais. 
Rosa-candy, verde-menta, 
lilás, tie-dye. Ela postava e a 
peça esgotava. A estratégia 
informal serviu como 
preview do que vem por aí. 
Neste mês, Helena Bordon 
está de casa nova, aqui 
no Cidade Jardim. “Estou 
muito animada, a loja ficou 
exatamente como eu queria”, 
diz. “Vai ser um grande 
desafio, porque nunca tive 
um espaço em um shopping, 
e estou supercuriosa para 
saber o que as pessoas 
vão achar.” Bom, espere 
por uma parede inteira de 
óculos – foi pelo acessório 
que ela começou a marca 
– e moletons para usar em 
qualquer ocasião, segundo 
a própria. “Ano passado fiz 
uma reunião superimportante 
em Hong Kong e estava com 
uma calça preta de moletom, 
uma bota de salto alto e 
jaqueta jeans. Me senti muito 
poderosa!” 

BRINCOS 
Raphael Falci (na 
Helena Bordon), 
SAPATOS Chloé

106 shopping cidade jardim

closet

ED54_CLOSET.indd   106ED54_CLOSET.indd   106 17/08/20   22:4617/08/20   22:46

“Tem dias em  
que acordo e quero 
aquele moletom 
OVERSIZED com 
tênis. E tem dias 
que quero algo 
mais FEMININO, 
então invisto em 
uma modelagem 
CROPPED, misturo 
com ALFAIATARIA  
E SALTO. Sempre  
DÁ CERTO.”

PULSEIRAS 
Raphael Falci (na 
Helena Bordon), 

SANDÁLIAS Chloé

ÓCULOS 
Helena Bordon 

e Carol Bassi, 
ANÉIS Cartier

107shopping cidade jardim
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DE VOARBluegrace
É a partir dos arquivos da 
Valentino que Pierpaolo Piccioli 
costura o pre-fall 2020, que 
chega aqui agora. Da haute-
couture de 1968, ele pega 
emprestados os motivos azuis  
da cerâmica holandesa de Delft 
e, num talento que é só dele, 
deixa toda essa exuberância do 
século 16 quase minimalista, 
graças às formas retas e fluidas. 

•
ARTSY

Como rejuvenescer um clássico? A Fendi 
responde à pergunta com sua coleção de pre-fall 

2020, que une a expertise de Silvia Venturini 
Fendi à arte contemporânea de Joshua Vides. O 
artista visual, reconhecido mundialmente pelo 
trabalho bold em preto e branco que lembra 

um cartoon, empresta sua estética a acessórios 
icônicos, como a Baguette e a Peekaboo, e para o 
prêt-à-porter masculino e feminino. Os motivos 

gráficos, com efeito trompe-l’oeil, animam e 
deixam cool jaquetas quebra-vento, moletons, 

cardigãs e bermudas ciclistas, por exemplo.  
•

EVOLUÇÃO  
DA ESPÉCIE

Lançada em setembro, a Tiffany T1 é 
o novo capítulo da linha que celebra 
o icônico T da joalheria. Com traços 

minimalistas, as peças agora 
ganham a companhia de diamantes, 

reforçando a tendência de usar 
joias extraordinárias todos os dias. 

“Acreditamos que o luxo deve ser fácil 
e irreverente”, diz o diretor artístico, 

Reed Krakoff. Na primeira leva, nove 
modelos, entre anéis e braceletes, 

aparecem em ouro rosé 18k.  
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vontade
DE VOAR

JOIAS QUE EMULAM 
A NATUREZA TÊM O 

PODER DE ADICIONAR 
SONHO A QUALQUER 

PRODUÇÃO

DE CIMA PARA 
BAIXO, BROCHE 

E BRINCOS, 
TUDO SILVIA 

FURMANOVICH

109shopping cidade jardim
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GATA  
DE BOTAS
A Hansen é a bota dos sonhos: 
sexy, mas sofisticada. Feita em 
couro de bezerro, tem o cano 
molinho, o que ajuda a passar 
a impressão certa, easy chic. 
Como se não bastasse, é um 
investimento para a vida inteira.

BALNEÁRIO 
Sucesso no verão europeu, a 
Tropea chama atenção pela 
façanha: transformar um chinelo 
em desejo fashion. O segredo? 
Tira superfina, minimal, mas 
com textura, e salto de 7 cm. 
É uma espécie de prima da 
Calypso, outro hit by Gianvito.

ÍCONE
A Portofino redefine a sandália 
de luxo, acrescentando 
modernidade – uma alça com 
fivela no tornozelo ecoa força 
com feminilidade. Neutra,  
tem passe livre em dias casuais, 
(Beyoncé é adepta) e  
tapetes vermelhos.

poder aos 
seus pés

Sexy, sem abrir 
mão de conforto  

e elegância, 
Gianvito Rossi atrai 
fãs até da realeza  

•
TAL PAI,  

TAL FILHO
Filho de Sergio 
Rossi, Gianvito 
criou sua marca 

própria em 2006, 
decidido a deixar 

seu legado no 
mundo: sapatos 

femininos e 
contemporâneos. 

•

HIGH HEELS
Assinatura-mor de estilo  

do designer, o escarpim 
reúne o que é sagrado para 

a marca: feminilidade (salto 
de 10,5 cm), elegância (bico 

fino) e conforto (couro  
napa). O preferido  

de Kate Middleton.

COMPRE  
ON-LINE 
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PÉS NO CHÃO
TODA MARCA DE LUXO TEM SEUS ÍCONES – E O DA 
ALEXANDRE BIRMAN É A SANDÁLIA CLARITA. MAS EIS QUE 
SURGEM DUAS FORTES CONCORRENTES: A MADELINA, 
PARA QUEM QUER PISAR FIRME SEM ABRIR MÃO DO LUXO, 
(VIDE A FIVELA DE SWAROVSKI); E A NOVÍSSIMA LOLITA, 
FEITA EM VELUDO, COM DETALHES EM PELE E PROMESSA 
DE SER TÃO CONFORTÁVEL QUANTO NUVENS.  

V DE VITÓRIA
VENDIDA COM EXCLUSIVIDADE NO CJ, A 
LV VOLT, LINHA DE JOALHERIA DA LOUIS 
VUITTON, QUEBRA PARADIGMAS: TODAS AS 
PEÇAS SÃO UNISSEX. CRIADA POR FRANCESCA 
AMFITHEATROF. O PONTO DE PARTIDA 
SÃO AS INICIAIS DA CASA, QUE APARECEM 
SEPARADAS, CONTRASTADAS OU COMO 
SÍMBOLOS QUE LEMBRAM RAIOS CRAVEJADOS 
DE DIAMANTES. E VAI ALÉM: FUNDIDAS, CRIAM 
UMA NOVA PROPOSTA DE CORRENTE. 

•
SOY LOCO 

POR TI, 
AMÉRICA
É da artista latino-

americana Tina Moditti 
que a estilista Cris 

Barros pega emprestada 
a inspiração para a 

coleção cápsula 
Coração Latino, lançada 

a partir de 15 de 
setembro. Espere por 

peças com tecidos 
exclusivos rebordados  

e intercalados  
por looks PB

•

Geometria para usar
Boa-nova para quem adora acessórios fora do comum. 
A Ryzí inaugura a primeira loja física no CJ, com um 
projeto incrível desenvolvido pelo escritório Pistache 
Ganache. Décor à parte, a marca de Luiza Mallmann 
é daquelas que não passam despercebidas. Formas 
geométricas dão vida a bolsas handmade, que ora 
lembram origamis, ora esculturas – preste atenção na 
Yoko e na Gamora, que dão uma animada no look do dia.  
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closet dez anos 
DEPOIS

TATHIANA 
(SENTADA NO CHÃO) 

E SILVIA VESTEM 
MISSINCLOF NA NOVA 

LOJA, COM DÉCOR QUE 
SEGUE A PROPOSTA 

ATEMPORAL E 
CONFORTÁVEL  

DA MARCA
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Em uma década muita coisa 
acontece, e no caso das sócias na 
Missinclof, Tathiana Ventre e Silvia 
Freitas, aconteceram casamento, 
filhos, maturidade. “A gente mudou, 
nosso estilo mudou e o da marca 
também”, diz Tathiana. “Só faltava 
o da loja.” Não falta mais. O novo 
décor foi pensado para  valorizar 
conforto, matérias-primas naturais, 
atemporalidade – refletindo assim as 
roupas. “Nossa moda vai na direção 
do slow fashion, do investimento 
em peças que durem”, explica Silvia. 
“Você não vai encontrar na Missinclof 
verde-neon ou tie-dye, por mais que 
estejam na moda”.  
O público-alvo compartilha desses 
valores: são mulheres confiantes, 
que preferem modelagens soltas 
a peças sexy, trabalhos manuais 
à massificação, fibras naturais ao 
poliéster. Mais do que isso: uma 
roupa que as faça se sentir bem em 
qualquer lugar, mesmo que seja em 
casa tomando uma xícara de chá. “A 
aparência deve manifestar a essência”, 
resume Tathiana. Nos últimos anos, a 
dupla abriu mão da minissaia e trocou, 
por exemplo, a calça flare, que era  
um hit da marca, por modelos  
que ficam melhores com flats 
ou mules, adaptando o closet  
à realidade.
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Como tem sido sua trajetória na moda?
Construí minha marca há 12 anos, e há três abri a 
primeira loja no Cidade Jardim. Durante esse tempo, 
houve muitos erros e acertos. Acredito que, quanto 
mais o tempo passa, mais madura a marca fica, e é 
cada vez mais fácil entender o nosso propósito, o 
porquê de a Mayara Sansana existir.
Você aposta em bons básicos, que conversam entre si, 
e tendem a durar muito no closet. Já seus acessórios 
têm mais informação. É proposital esse equilíbrio?
Sempre trago peças que são realmente atemporais, 
justamente para que seja possível brincar com os 
acessórios, que conseguem transformar qualquer 
look, desde um moletom até uma camisaria e nosso 
couro. Acredito muito nesse mix.
O que você tem visto/lido que a tem inspirado? 
Estou lendo o Pequeno Manual Antirracista, que tem 
muito a ver com o momento atual, e O Conto de Aia. 
E, para notícias sobre moda, gosto muito do Business 
of Fashion. 
Qual é sua dica de moda para 2020?
Aposte na versatilidade, no look que você  
pode usar em qualquer ocasião e em diferentes 
momentos da vida.
Quais os planos para a nova loja no CJ? O que 
podemos esperar?
Sempre vou manter o DNA da marca, mas, 
ao mesmo tempo, nesta nova etapa a ideia 
é que a cliente entre na loja e possa ter uma 
experiência completa de como manter um armário 
contemporâneo. Tem muita novidade, e em 2021 
mais ainda...
Seu estilo pessoal em uma palavra...
Contemporâneo. 
E qual seria seu mote de vida em uma frase?
É o mesmo da minha marca: conforto e praticidade.

Mayara Sansana
E ela enveredou para a moda por acaso –  
foi seu primeiro trabalho, em uma loja aos  

16 anos, que fez com que Mayara se 
apaixonasse pelo negócio. Confira o papo com 

a estilista, que está de casa nova no CJ

5 minutos com 

•
IN NATURA

Seguindo sua vertente 
de homenagear a 

natureza – o chifre 
de resina é símbolo 
da marca brasileira 
e representa essa 
ligação-, a Matri 

reproduz formas e 
texturas das imensas 

raízes do cedro em sua 
coleção de verão 2021, 
que traz bolsas em tons 

de verde e terrosos.  
•

A Aquazzura assina a flat desejo 
da estação, que une conforto, 
máxima do momento, e sonho, 
outro desejo atual. Feita na 
Itália em suede verde-floresta, 
a Papillon ganha inúmeras 
borboletas e vai da praia  
à cidade – fica linda  
com jeans branco  
ou vestido florido. 

MADAME 
BUTTERFLY

COMPRE  
ON-LINE 

COMPRE  
ON-LINE 
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A NOVA MANIA NACIONAL É 
COMBINAR JOIAS E NAIL ART

DEMAIS
mais é

ANEL E 
BRACELETE 

H.STERN  
(À ESQ.) E ANÉIS 

E PULSEIRA 
BRUMANI 

COMPRE  
ON-LINE 
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CJ MARES
NEWS
CONFIRA AS 
NOVIDADES QUE 
DESEMBARCAM NA 
NOSSA MULTIMARCAS

•
BEM-VINDA

Pela primeira vez  
no Brasil, Alberta 

Ferreti aterrissa na 
CJ Mares com seus 

vestidos idílicos, 
dignos de tapetes 
vermelhos. Além 

deles, peças do dia  
a dia completam o 

mix: o denim lavado 
e tingido aparece 
com um tie-dye 

exclusivo e camisas 
brancas em 

musselina bordada 
trazem uma atitude 
chique sem esforço.

•

Stella na praia
O look praia 2021 vai ter sotaque 
britânico. A linha de beachwear de Stella 
McCartney tem biquínis, maiôs e saídas 
de praia com prints coloridos e marcantes, 
que prometem agradar as brasileiras.  
Ah, e os detalhes luxuosos, vide a pérola 
barroca na amarração, são uma graça. 

Grazie a Dio!
Colorida, divertida, fashionista 
e chique. Tantos adjetivos são 

merecidos quando se trata dos 
acessórios de Sara Battaglia, 

que tem no DNA da sua marca 
homônima interpretações 

modernas das silhuetas dos 
anos 1950. A bolsa Plissé, por 
exemplo, lembra um divertido 

arquivo de papel, desses que 
poderiam estar em Mad Men. 

Sapatos também 
merecem double 

check: o escarpim 
Sara 90 é o 
queridinho.

LUXO MADE  
IN BRAZIL

Se alta-costura existisse 
fora da França, Paula 

Raia seria uma bela 
representante. Peças 
feitas à mão, trabalho 
artesanal minucioso e 

volumes bem pensados 
– vale lembrar que a 
formação dela é em 

arquitetura – compõem o 
repertório da estilista, que 

costuma trabalhar com 
cartelas suaves, quase 

poéticas, mas tem aberto 
exceções para tons de 

roxo e pink, que animam a 
coleção Rainbow.
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•
VEM AÍ… SUNDEK 

O estilo surfer ganha um novo point em outubro, quando a Sundek, 
marca que ficou célebre nos anos 1980, patrocinando campeonatos  

de surfe, abre sua loja no CIDADE JARDIM. Fique de olho!
•

NOVA ONDA
A BARTHELEMY MERGULHOU NO 
MAR EM BUSCA DE UM REFRESH. 
INSPIRADA PELO MOVIMENTO DA 
ÁGUA E DAS ONDAS, A MARCA LANÇA 
UM NOVO MONOGRAMA NESSA 
COLEÇÃO, QUE CHEGA COM PEÇAS 
REPLETAS DE GEOMETRIAS E TONS 
CLÁSSICOS, COMO AZUL, VERMELHO, 
PRETO E BRANCO. 

DISQUE 
PRADA PARA 
SIMPLIFICAR
O verão 2021 da Prada pode ser 
resumido pela máxima de outro 
italiano, Leonardo da Vinci: “a 
simplicidade é o último grau de 
sofisticação”. Eliminando supérfluos 
e distrações, Miuccia “seca” terninhos 
com lapelas reduzidas e abotoamento 
simples; propõe joggings que 
lembram antigas ceroulas; trabalha 
em uma cartela de cores mínima e 
neutra. Nada aparece por acaso, até 
os acessórios são essencialmente 
funcionais. A ideia? Descomplicar 
o guarda-roupa em tempos 
suficientemente complicados. Deu 
certo. E, claro, ficou muito elegante. 

COMPRE  
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COMPRE  
ON-LINE 
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TREKKING 
URBANO
Fissurados em sneakers, essa é para você: 
o B-Ball da Balmain evoca as botas de 

montanhismo, com todo o desejo 
fashion que Olivier Rousteing é 

capaz de colocar, e o bônus de ter 
uma cor que nunca sai de moda  

e o conforto proporcionado 
pela pele de bezerro. 
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PARA UMA PELE
QUE ACOMPANHA

SEU RITMO
*Teste Instrumental da rotina Immortelle Precieuse com aplicação 2 vezes ao dia: Água Facial,

Sérum Facial Antissinais, Bálsamo para olhos Antissinais e Creme Facial Antissinais.

RELANÇAMENTO

IMMORTELLE PRECIEUSE
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tempo
REI
ENTRE NA BRINCADEIRA: 
RELÓGIOS GRANDES 
NÃO DEIXAM VOCÊ 
ESQUECER AS HORAS

DE CIMA 
PRA BAIXO: 

RELÓGIOS TAG 
HEUER, H.STERN 
E MONTBLANC. 
CENÁRIO LEGO
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•
PRIMEIRA 

JOIA
A SU&DO garante 

as primeiras 
turmalinas rosas na 
caixinha de joias das 
meninas a partir de 
2 anos. Os brincos 
têm as gemas em 

lapidação de coração 
e diamantes cravados 

ao redor: o tipo de 
joia clássica, que 
pode durar a vida 
inteira – afinal, dá 

vontade de usar 
mesmo sendo adulta.  

•

Mamma Africa 
Para o verão 2021 a L’été recorreu aos bichos africanos 
para fazer a alegria da criançada. O mais bacana é que 

tudo ganha um toque divertido, com cores neon nos 
maiôs kids e teen, que ganham vocação fashionista. 
Para os meninos, a dica é montar um look praia/
piscina com camiseta de manga longa e sunga.

JARDIM 
ENCANTADO
A coleção da Mixed Kids é uma 
aula de guarda-roupa coordenado 
e de amor à natureza. Com 
famílias que ganham nome de 
araras – Arara Flores, Arara Verde, 
Arara Colors –, Riccy de Souza 
Aranha faz um verdadeiro enxoval 
de verão. De todas as estampas 
há camisetas, calças, saias longas 
e acessórios irresistíveis, como as 
tiaras e scrunchies. Até a Nossa 
Senhora de Guadalupe, padroeira 
da marca, aparece na versão 
folhagem camuflada.  

COOL KIDS
COM BOM GOSTO DE SOBRA, AS IRMÃS CASSOU, DO 
GALLERIST, CRIARAM A MARCA INFANTIL DO GRUPO, 
A EDAMAMI. E, COMO ERA DE ESPERAR, TUDO É 
APAIXONANTE E COM GOSTINHO VINTAGE, VISTO EM 
SALOPETES XADREZES, BLUSAS CANELADAS E BLAZERS 
DE VELUDO. DE 0 A 11 ANOS.
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NO QUINTAL 
GARANTA MOMENTOS DIVERTIDOS EM CASA  

COM LOOKS LÚDICOS E PIQUENIQUES 

1. NANINHA, 2. VESTIDO,  
3. SABONETE LÍQUIDO,  

4. ODORIZANTE DE 
AMBIENTE, TUDO TROUSSEAU; 

5. PUXA E EMPURRA E  
6. CESTINHA DE PIQUENIQUE, 

AMBOS PBKIDS; 7. TIARA,  
8. CASACO E 9. TÊNIS,  

TUDO MIXED KIDS

3

4

5

6

9

2

8

7

1
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DE:
PARA:

O embaixador da Louis 
Vuitton na América  

do Sul seleciona o que  
ama e consome para deixar  

a casa com a sua cara

DARLEI BITTENCOURT 

Fone de ouvido 
iPlace

Sabonete líquido  
e aromatizador 
Tania Bulhões

Cadeira Lune  
por Marcel Wanders 
(na Louis Vuitton)

Luminária Bell de 
Edward Barber  
e Jay Osgerby  

(na Louis Vuitton)

Vinho tinto  
Opus One  

(na World Wine)

Vaso de Murano  
(na Paula Bassini)

Maximalism, by Sig Bergamin  
(na Livraria da vila)
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DE:
PARA:

Uma das maiores  
personal stylists do Brasil, 

ela indica o que ter  
para sempre no closet

ADRIANA FORTI 

Colar  
Cartier
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•
“100 toques 

Christofle, da 
Presentes Mickey, 
é ideal para receber 
convidados em casa 
com sofisticação”

•

Blazer  
Balmain

Sandália  
Gianvito Rossi

Vestido  
Valentino

Bolsa  
Fendi

Brinco e colar 
Tiffany & Co.

Bolsa  
Balmain
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* Cora Coralina

Chega à loja do CJ a mais 
nova interpretação de Maria 
Grazia Chiuri para a Saddle, 
modelo icônico da Dior, que 
ela recuperou lá dos anos 
2000 e colocou no top desejo 
novamente – Kendall Jenner, 
Bella Hadid e Adwoa Aboah 
logo garantiram as suas. Desta 
vez, a it-bag, que faz parte da 
coleção fall/winter 2021, é feita 
em veludo com camouflage, 
cannage e Dior Oblique em 
tons profundos (de bordô a 
azul, preto e marrom) a partir 
de uma técnica de bordado 
tridimensional. Bônus:  
pode ser customizada com  
o nome de cada cliente.

TÉRREO, TEL. 3750-4400,  
INSTAGRAM: @DIOR

nova  
saddle

ENTRE NÓS
A SISLEY PARIS CHEGA AO BRASIL COM UMA POP-UP 
STORE QUE FUNCIONARÁ ENTRE SETEMBRO E DEZEMBRO 
NO CJ E CONTARÁ COM SUA VASTA GAMA DE PRODUTOS, 
INCLUINDO OS BEST-SELLERS: OS CREMES 
SISLEYA E ROSAS NEGRAS; O HAIR RITUEL; 
E A PHYTO TEINT ULTRA ECLAT, PARTE 
DA LINHA DE MAKE QUE TAMBÉM TRATA 
A PELE. FOCADA EM FITOCOSMÉTICOS 
DE LUXO, A SISLEY TRABALHA APENAS 
COM FÓRMULAS BOTÂNICAS E TEM 
FRAGRÂNCIAS FAMOSAS, COMO O EAU DU 
SOIR, FLORAL COM CHIPRE E ESPECIARIAS. 

1º PISO, INSTAGRAM: @SISLEYPARISOFFICIAL

tour cj
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Com 100m2, a 6F, projeto do 
empresário Marcelo Felmanas e 
referência nacional na importação 
de marcas exclusivas de móveis 
e objetos de decoração, abre sua 
primeira loja-conceito no Cidade 
Jardim, na nova ala de arquitetura 
e decoração. Por lá, além da 
seleção feita por Felmanas, 
destaca-se um corner da Richard 
Gionori, mais antiga manufatura 
italiana de porcelana para mesa. 
Ao todo, são 2.500 peças para 
alegria de quem ama seu doce lar. 
INSTAGRAM: @6FDECORACOES

exclusividade  
E BOM GOSTO

VERÃO  
À VISTA
Quem já está em 
contagem regressiva 
para os dias felizes e 
ensolarados do verão 
pode ir se inspirando 
na coleção da Cruise. 
A partir de tela 
de pesca, nó de 
marinheiro, cordas 
e bússolas, as 
sócias Adriana 
Pelosini e Fernanda 
Vidigal criaram opções 
lindas e frescas de jeans 
com carinha vintage, 
calças marinheiro e 
peças superespeciais, 
feitas com teares e 
bordados Richelieu. 
1O PISO ,  
TEL. 3198-9376,
INSTAGRAM:  
@CRUISE_OFICIAL

•
PLANTANDO  
O FUTURO
Tema perfeito para 

2020, a Iorane lança 
seu verão com um 

manifesto na forma de 
semente: “É tempo de 
plantar as sementes de 
afeto, cuidado, amor e 
esperança”. O algodão 
é a matéria-prima que 
dá o start na coleção, 

proporcionando e 
simbolizando leveza, 

conforto e acolhimento. 
2º PISO, TEL. 3198-9405,  

INSTAGRAM: @IORANE
•

COMPRE  
ON-LINE 

tour cj
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A nova cor da Le Creuset foi 
inspirada no clássico doce francês.  
A “Meringue” tem um degradê sutil 
que replica a textura das claras em 
neve e o efeito tostado da iguaria. 
Apesar de trazer uma sensação de 
calma, a tonalidade é versátil para ser 
usada em uma paleta mais vibrante.
1º PISO, INSTAGRAM: @LECREUSETBRASIL

DOCE COR
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Celebração
A LINHA CARRERA,  
UMA DAS PRIMEIRAS 
CRIADAS POR JACK 
HEUER PARA A 
TAG HEUER, ESTÁ 
COMPLETANDO 
57 ANOS. E PARA 
CELEBRAR 
O MODELO 
CARRERA SPORT 
CHRONOGRAPH 
DESEMBARCA NO 
BRASIL EM SETEMBRO. 
A NOVIDADE É FEITA 
COM CERÂMICA E AÇO 
FINAMENTE ESCOVADO  
E POLIDO.
TÉRREO, INSTAGRAM: @TAGHEUER

•
A TRADIÇÃO  

DA SEDA
O universo da seda 

Ferragamo se mantém, desde 
a década de 1960, como 
um símbolo do trabalho 

artesanal da marca. Dando 
continuidade a essa tradição, 

a Salvatore Ferragamo 
apresenta a Silk Capsule, uma 

seleção única de foulards, 
acessórios e ready-to-wear 

que a levará para uma 
viagem exclusiva pelo arquivo 

histórico da marca.
TÉRREO, INSTAGRAM:  

@FERRAGAMO
•

REENERGIZAR 
Em uma visita ao DNA 
da marca, a TIG investiu 
no trabalho artesanal 
para criar a coleção “TIG 
Reloaded”. O resultado é 
uma linha com estampas 
e degradês pintados 
à mão, além de uma 
releitura do homewear. 
“Trouxemos o moletom 
com um acabamento 
de alfaiataria, uma cara 
mais urbana e arrumada”, 
explica Renata 
Figueiredo. 
1º PISO, INSTAGRAM:  
@TIGOFICIAL
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•
VEM AÍ… SUNDEK 

O estilo surfer ganha um novo point em outubro, quando a Sundek, 
marca que ficou célebre nos anos 1980, patrocinando campeonatos  

de surfe, abre sua loja no CIDADE JARDIM. Fique de olho!
•

NOVA ONDA
A BARTHELEMY MERGULHOU NO 
MAR EM BUSCA DE UM REFRESH. 
INSPIRADA PELO MOVIMENTO DA 
ÁGUA E DAS ONDAS, A MARCA LANÇA 
UM NOVO MONOGRAMA NESSA 
COLEÇÃO, QUE CHEGA COM PEÇAS 
REPLETAS DE GEOMETRIAS E TONS 
CLÁSSICOS, COMO AZUL, VERMELHO, 
PRETO E BRANCO. 

DISQUE 
PRADA PARA 
SIMPLIFICAR
O verão 2021 da Prada pode ser 
resumido pela máxima de outro 
italiano, Leonardo da Vinci: “a 
simplicidade é o último grau de 
sofisticação”. Eliminando supérfluos 
e distrações, Miuccia “seca” terninhos 
com lapelas reduzidas e abotoamento 
simples; propõe joggings que 
lembram antigas ceroulas; trabalha 
em uma cartela de cores mínima e 
neutra. Nada aparece por acaso, até 
os acessórios são essencialmente 
funcionais. A ideia? Descomplicar 
o guarda-roupa em tempos 
suficientemente complicados. Deu 
certo. E, claro, ficou muito elegante. 
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TREKKING 
URBANO
Fissurados em sneakers, essa é para você: 
o B-Ball da Balmain evoca as botas de 

montanhismo, com todo o desejo 
fashion que Olivier Rousteing é 

capaz de colocar, e o bônus de ter 
uma cor que nunca sai de moda  

e o conforto proporcionado 
pela pele de bezerro. 

122 shopping cidade jardim

closet

ED54_CLOSET.indd   122ED54_CLOSET.indd   122 17/08/20   22:4717/08/20   22:47



ARTE EM BARRO
Em uma parceria inédita, a Camicado 
se une ao coletivo de artesãs das 
comunidades Coqueiro Campo e 
Campo Alegre, em Turmalina 
(MG), para apresentar a coleção 
“Mestras do Barro”. A linha 
exclusiva tem 25 peças feitas à 
mão e pintadas de branco, para 
valorizar a singular cerâmica do 
Vale do Jequitinhonha.
2º PISO, INSTAGRAM:  
@CAMICADO

novo  
integrante
Com sua curadoria cool, a conceito ê. 
apresenta uma nova integrante ao seu 
time de marcas masculinas: a Saturdays 
NYC. Adepta do lifestyle minimalista, 
a marca se destaca pela valorização do 
trabalho manual e estilo clássico. Suas 
calças, suéteres e jaquetas impecáveis já 
desembarcaram na multimarcas descolada.
2º PISO, INSTAGRAM: @CONCEITO.E

VIVA A RENDA! 
Para dar boas-vindas à chegada da 
primavera, a coleção Lace Desire da 
Intimissimi apresenta a delicadeza e a 
sensualidade das lingeries com renda. 
Sutiãs, camisolas e pijamas ganham tramas 
e estampas florais, combinadas com um 
poá preto e branco.
1º PISO, INSTAGRAM: @INTIMISSIMIBRASILOFICIAL

•
ASSINATURA ESTRELADA
A Montblanc Edição Escritores homenageia 

Victor Hugo em uma série limitada a oito 
exemplares no mundo, feitos na rara técnica 

artesanal de esmalte pliqué-à-jour, usada para 
criar a Rosácea Central em diferentes tons de 
vermelho. O luxo se espalha em cada detalhe, 
com direito a pena em ouro maciço e gravação  

de gárgula, entre outras preciosidades. 
1O PISO, TEL. 11 3552-8000, @MONTBLANC 
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Na nova coleção 
Power Classics, 
a Le Lis Blanc 
revisita alguns 
clássicos do guarda-
roupa feminino. A 
alfaiataria ressurge 
em tecidos mais 
leves e fluidos, 
vestidos práticos e 
confortáveis ganham 
estampas orgânicas, 
e modelagens 
elaboradas são 
combinadas a shapes 
sofisticados. 
1º PISO, INSTAGRAM:  
@LELISBLANC

ETERNOS
CLÁSSICOS

PRECIOSIDADE 
Elementos orgânicos que 
carregam boas energias, 
como pedras naturais 
e minerais, dão formas 
a bandejas, mesas e 
acessórios pelas mãos 
das designers Giuliana 
Lopes, Nina Botelho e 
Bruna Esteves. O trio, que 
está por trás da marca 
Brugini, lançada em 2016, 
faz um trabalho bastante 
autoral, exclusivo e com 
qualidade, que resulta em 
composições para o décor 
para lá de preciosas. 
2º PISO, TEL. 98223-7362,  
INSTAGRAM: @BRUGINI_STORE

LOVE IS 
STRONG
AMOR, MÚSICA E LIBERDADE. AO 
SOM DE THE ROLLING STONES, ESTAS 
FORAM AS INSPIRAÇÕES PARA O 
VERÃO 2021 DA TRIYA. O RESULTADO  
É UMA COLEÇÃO COM SETE ESTAMPAS 
EXCLUSIVAS E OFICIAIS DA BANDA 
MISTURADAS AOS CLÁSSICOS DA 
MARCA. AS PEÇAS EXTRAVAGANTES 
PODEM SER ENCONTRADAS NA YSLA. 

1º PISO, INSTAGRAM: @YSLA_BR

Inspirada no poder do afeto e da oração, a 
Ana Rocha & Appolinário apresenta sua 
nova coleção, chamada “Divino”. Além de 
transmitir palavras de amor e esperança, 
pulseiras e colares podem ser personalizados 
com as iniciais que você quiser.
1º PISO, INSTAGRAM: @ANAROCHAEAPPOLINARIO

JOIAS  
personalizadas
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•

BRINDE À   
FELICIDADE

Foto ANGELO DAL BÓ

A carreira da sommelière 
Elaine Oliveira começou meio 

por acaso. Há 17 anos, caiu 
em uma degustação em um 
mercado, gostou e começou 
a fazer cursos. “Ingressei na 

carreira e me apaixonei. Viajei 
e conheci várias vinícolas”, 

conta. Ela é a sommelière do 
Empório Varanda há três anos. 
Antes, passou por outra loja e 
trabalhou em importadoras. 
“Gosto da liberdade. Aqui eu 
trabalho com 3.500 rótulos. 

São vinhos para todos os 
gostos”, diz. Com a experiência 
adquirida trabalhando na área, 

ela afirma que ainda existe 
uma certa desconfiança com 
mulheres, mas que o mercado 

está começando a abraçar a 
mudança. “Acredito que a 

mulher é mais detalhista.” E 
resume o prazer que é trabalhar 

com a bebida. “O vinho 
traz alegria e bem-estar. O 

sommelièr que está vendendo 
ou servindo um vinho está 

vendendo a felicidade.”
•
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elaine   
oliveira

É A SOMMELIÈRE DO  
EMPÓRIO VARANDA, QUE 

ACABA DE ABRIR AS PORTAS 
NO CIDADE JARDIM

Há três anos  
na loja, ela 

trabalha com 
3.500 rótulos
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NOVO MUNDO OU 
VELHO MUNDO?
QUATRO DICAS DA  
WORLD WINE CONTEMPLAM 
TODOS OS GOSTOS
Sintetizando o contraste entre tradição  
e modernidade típico da Itália, o Terra 
Rossa Primitivo di Manduria DOP 2014, 
originário da região de Puglia, se harmoniza 
com carnes de caça e queijos maduros. Do 
Alentejo, o Herdade do Rocim Amphora 
2017, feito com quatro castas autóctones 
de Portugal, é ideal para acompanhar 
massas com molho à base de tomate. Do 
Novo Mundo, duas expressões do potencial 
de uvas em solo latino: o Cabernet 
Sauvignon da Arboleda é um chileno 
complexo e estruturado; e o Malbec Terroir 
Valle de Uco 2015, como bom vinho 
argentino, se harmoniza com churrasco.

Escolher a próxima garrafa 
pode ser uma experiência  
de descoberta muito  
prazerosa e divertida

SUGESTÕES INFALÍVEIS  Na dúvida sobre qual vinho escolher?  
A sommelière Elaine Oliveira indicou quatro rótulos variados que caem bem em diversas 
ocasiões e são uma aposta certa para curtir em casa ou impressionar os convidados.

1. “O argentino  
El Enemigo tem  

uma elegância de corpo e 
boca. É gastronômico e  
vai bem com salmão ou 
pizza de rúcula e jamón.”

2. “Esse português, 
Tapada do Chaves, 

é potente e pode ser 
guardado por oito anos. 
Concorre com vinhos 
muito mais caros.”

3. “Leve, mas 
estruturado, o 

francês Manon é um rosé 
da Provence, na França, 
que faz sucesso com sushi  
e harmoniza com saladas.”

4. “Outro português,  
o Cortes de Cima,  

é um curinga, muito 
versátil, que harmoniza 
com queijo, pizzas,  
massas e até bacalhau.”
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NEGRONI TIME
O NEGRONI É UM DRINQUE CLÁSSICO QUE CAIU NO 
GOSTO DOS BRASILEIROS. A BRÁZ TRATTORIA AGORA 
OFERECE TRÊS VERSÕES EM SUA CARTA: A VERSÃO 
TRADICIONAL, COM GIM, CAMPARI E VERMUTE 
TINTO; NEGRONI & TONIC, COM GIM, CAMPARI, 
VERMUTE TINTO E TÔNICA; E AMBAR NEGRONI, 
COM TANQUERAY SEVILLA, LICOR ST. GERMAIN 
E VERMUTE BIANCO. NO HAPPY HOUR, ELES SÃO 
ACOMPANHADOS POR UM CORNICCIONE, ENTRADA 
ITALIANA COM MASSA FININHA E DUAS OPÇÕES DE 
SABOR: AZEITE, ALECRIM E SAL GROSSO OU MOLHO 
DE TOMATE, ALHO, AZEITE E PARMESÃO. 

PANINI 
EM CASA
Quem já visitou o 
Gero Panini sabe 
que a atmosfera 
da casa é descontraída 
como os panini que 
oferece. São sanduíches 
que valem por uma 
refeição completa. Para 
ter um gostinho da Itália 
em casa, o restaurante 
compartilhou a receita 
de seu sanduíche de 
presunto cru, feito no pão 
ciabatta – para acessá-la, 
aponte a câmera do seu 
celular para o QR code.

Para o recheio
200g de presunto
250g de manteiga
400g de espinafre
400g de tomate em 
cubos
400g de cebola picada
1/2 litro de leite
200g de queijo brie
100g de alho-poró
Sal e pimenta a gosto

Para empanar
1kg de farinha de rosca
1 litro de leite
6 ovos
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo
Em uma panela 
aquecida, adicione 
manteiga, cebola, 
alho-poró, espinafre, 
presunto, tomate e 

queijo brie e refogue. 
Depois, vá adicionando 
o leite aos poucos, até 
criar a consistência de 
um creme firme. 
Coloque em um 
recipiente e deixe esfriar 
bem. Em seguida, com 
duas colheres de sopa, 
modele a massa no 
formato das croquetas. 
Leve à geladeira.
Hora de empanar. Em 
uma cumbuca, quebre os 
ovos, acrescente leite, sal 
e pimenta e misture até 
ficar uniforme. Em outro 
recipiente, coloque a 
farinha de rosca. Banhe 
as croquetas e passe pela 
farinha.
Aqueça 2 litros de óleo 
a 180°C e frite aos 
poucos até dourar.

RECEITA PARA 15 UNIDADES

PARA COMECAR
Com sabor que remete às delícias  
da Península Ibérica, a croqueta  
da Adega Santiago é supersimples  
de preparar. Confira:

148 shopping cidade jardim
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100g de ovos
100g de gemas
150g de açúcar
540g de mascarpone
cacau para finalização
100ml de água
1 pacote e meio de bolacha 
champanhe (27 bolachas)
100ml de café
30ml de licor de café ou rum

Modo de preparo 
Derreta o açúcar com a água para 

formar uma calda.
Misture essa calda aos ovos, já 
batidos, e bata até estar uma mistura 
homogênea.
Misture ao mascarpone. 
Bata bem até incorporar e estar em 
uma consistência média.
Para a montagem, molhe as bolachas 
na mistura de café com licor de café 
ou rum.
Faça uma base de creme e coloque as 
bolachas, intercalando com o creme.
Finalize com cacau em pó por cima

RECEITA PARA 6 PESSOAS:

CHOCO Goodies
PROCURANDO POR IDEIAS DE PRESENTE? 
CHOCOLATE É SEMPRE UMA OPÇÃO 
CERTA, E A THE GOODIES PREPAROU UMA 
LATINHA COM UM MIX DE DRAGÊS, CRISPIES 
E AMÊNDOAS E AVELÃS COBERTAS COM 
CHOCOLATE AO LEITE ARTESANAL, FEITO 
COM MANTEIGA DE CACAU DA BAHIA.

Para encomendar  
ou preparar em casa,  
três inspirações para  
a hora da sobremesa

ALEM DO 
CHOCOLATE
O ano de 2020 é especial para a  
confeiteira Pati Piva. Afinal, está 
comemorando 25 anos de sua primeira 
encomenda. No embalo, ela compartilha 
a receita de um sucesso que não inclui 
chocolate, mas mostra sua 
versatilidade como doceira: sua 
torta crumble de maçã, uma delícia 
de massa quebradiça à base de 
manteiga, farinha e açúcar.

´

CLAÁSSICO ITALIANO
Mascarpone, café e rum transformam esse tiramisù da Bráz 
Trattoria em poesia pura. E o melhor: dá para fazer em casa

´
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AQUEÇA A COZINHA  
COM UTENSÍLIOS VERMELHOS  

– E SUPERDESEJÁVEIS

DA CASA
coração

1. LIQUIDIFICADOR 
KITCHENAID NA PRESENTES 

MICKEY. 2. BATERIA CUISINART 
NA SPICY. 3. PANELA LE CREUSET.  

4. PANELA KITCHENAID NA 
CAMICADO. 5. ESPUMADEIRA 
KITCHENAID NA CAMICADO.  

6. MOEDORES DE SAL E PIMENTA LE 
CREUSET. 7. ABRIDOR KITCHENAID 
NA CAMICADO. 8. COLHERES SPICY. 

9. PRATO E PORTA-CONDIMENTO 
LE CREUSET. 10. LUVAS SPICY
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COMFORT FOOD
Um bom prato de massa é daquelas comidas que abraçam  
e pedem para ser compartilhadas em uma mesa grande com  
a família. Para quem está em busca de novidades,  
o Due Cuochi tem duas: a primeira é um 
taglioni, um primo delicado, de corte mais fino, 
do popular tagliatelle, preparado com camarões. 
A segunda é um nhoque de batata, receita 
curinga que vale a pena ter no repertório. 

NOVIDADE  
NO MENU
Não que seja preciso encontrar 
uma desculpa para visitar 
o ótimo Makoto, mas os 
apaixonados por comida 
japonesa precisam provar o 
novo Makoto Tartare. O chef 
Emerson Kim serve salmão com 
especiarias, cebola roxa, shissô e 
guacamole da casa, levemente 
apimentada, sobre um cracker 
de arroz.

DA TERRA PARA O MAR
Com cozinha de inspiração francesa,  
o Bistrot Parigi é conhecido por seu steak 
tartare. Vale experimentar uma variação  
do clássico, feita com atum.

Ingredientes:
Corte do centro do bife 
ancho, macio e sem gorduras
Sal grosso
Modo de preparo: 
Passe sal grosso em todo o 
corte da carne e, em seguida, 
deixe grelhar na parrilla. Para 
carne ao ponto, deixe de 12 a 
14 minutos.

Receita: Farofa de Pistache
Rendimento: 2.235 kg
Ingredientes:
1 kg de pistaches crus 
300g de cebola picada  
800g de farofa base 
300g de manteiga sem sal 
20g de sal refinado  
Modo de preparo: 
Processe os pistaches 
no liquidificador ou no 
processador para que fiquem 
picados grosseiramente. 
Reserve. Em seguida, em 
uma frigideira aquecida, 
coloque a manteiga sem sal, 
deixe derreter e adicione 
a cebola. Deixe em fogo 
baixo até que a cebola 
fique ligeiramente dourada, 
mexendo sempre. Por fim, 
acrescente a farofa base e 
misture. Junte o pistache 

processado, o sal e misture 
rapidamente. 

Receita: Purê de cenoura  
Rendimento: 1.650 kg
Ingredientes:
2,4kg de cenoura descascada
45g de sal refinado
120g de maionese de leite
70g de mel 
Pimenta-do-reino moída (a 
gosto)
Modo de preparo: 
Em uma panela, coloque a 
cenoura picada e cubra com 
um litro de água (dois dedos 
acima do legume). Acrescente 
o sal e misture. Em seguida, 
leve ao fogo médio por 30 
minutos (até a cenoura estar 
bem cozida). Aqueça o mel 
em banho-maria. Depois 
escorra a porção de cenouras o 
suficiente para cobrir as lâminas 
do liquidificador (mantenha o 
restante sob a água quente). 
Junte a maionese e bata 
aos poucos, adicionando o 
mel (ainda quente), em fio, 
e o restante das cenouras 
(escorridas somente na hora 
da colocação no liquidificador), 
até obter uma consistência lisa, 
cremosa e aveludada. 

COZINHA 
ARGENTINA
Saudades de uma carne preparada na parrilla 
argentina? O Pobre Juan compartilha 
a receita de seu Ojo Del Bife, suculento 
corte do centro do bife ancho, macio e sem 
gorduras, que é servido com uma farofinha de 
pistache e purê de cenoura. 
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POUR 
MÉMOIRE

PRA VOCÊ NÃO 
ESQUECER DE DAR OS 
PARABÉNS, FAZEMOS 

AS VEZES DE PERSONAL 
GOOGLE AGENDA. TKS!
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CONGRATS, 
TATI PILÃO!  QUE 
O NOVO ANO
SEJA ANIMADO 
COMO VOCÊ
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setembro
 1   Dori Neto, Kiki Moura Andrade Ferraz, 

Lalyzinha Mansur, Zendaya
 2  Keanu Reeves, Salma Hayek, Susana Barbosa
 3  Gusttavo Lima, Luciano Huck
 4  Paula Merlo
 5  Beyoncé, Lianinha Moraes
 6  Jeff Ares
 7  Gloria Gaynor, Toni Garrido
 8  Leandra Leal, Nando Vidigal, Nathalie Lenci
 9  Carin Mofarrej, Nádia Setubal
 10   Colin Firth, Gabi Silvarolli, Giu Romano, 

Marly Mansur 
 11  Tati Pilão, Vitoria Coutinho
 12  Jennifer Hudson, Julinha Maringoni
 13   Trix Moura Andrade Araújo,  

Olivier Rousteing

 15   Fernanda Torres, Marcella Kanner,  
Patricia Albuquerque Neuding, Príncipe Harry, 
Renata Hawilla

 16  Cinara Ruiz
 17  Fátima Bernardes, Negra Li
 18  Matheus Mazzafera
 20  Carol Ribeiro, Sophia Loren
 21  Erika dos Mares Guia, Stephen King
 22   Fernanda Tavares, Giuliana Mazorra  

Kaufman e Tati Rosato
 23  Bia Aydar, Silvana Bertolucci
 24  Nanda Costa
 25  Camila Guebur
 26  Paula Pastore, Serena Williams, Tania Derani
 29  Amaury Jr., Naomi Watts 
 30  Caroline Carvalho, Virgil Abloh

PRÁTICOS E LEAIS:  
UMA SALVA DE  
PALMAS PARA  

OS VIRGINIANOS 

GUSTTAVO LIMA DIVIDE 
A DATA COM LUCIANO 
HUCK. QUE DIA!

OLIVIER ROUSTEING 
O CJ TE DESEJA 
ALEGRIA, ALEGRIA

aniversariantes
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outubro
 1 Beta Whately 
 2 Cleo, Fernanda Perlaky
 3  Gwen Stefani, Maria Doria Lutz,  

Marina Albuquerque
 4 Fernanda Badra 
 5 Vick Martins Botelho
 6 Carola Diniz, Dinho Diniz, Tania Wagner 
 7 Marcela S. Miranda Batista 
 8 Murilo Lomas 
 9 Bella Hadid, Ciccy Halpern, Dani Dantas 
 10  Julie Orberg Piovezanni, Miguel Falabella
 11 Ucha Carvalho 
 12 Vic Meirelles
 14 Silvia Lucia Monteiro 
 15 Patricia Gaiotto, Patsy Scarpa 
 16 Didi Wagner, Fernanda Montenegro
 19 Patrícia Poeta
 20  Candice Swanepoel, Kelly Gisch, Snoop Dogg 
 21 Adriana Kherlakian, Kim Kardashian 
 23 Daniel Urzedo, Izabel Goulart 
 24 Drake
 25 Katy Perry, Piella Querido, Toninho Abdalla
 26 Bruno Garfinkel, Milton Nascimento
 27 Paola Vorlander
 28  Camila Vicintin Vallone, Julia Roberts,  

Regina Moraes Waib 
 30 Daniela Falcão, Paola Carosella

novembro
 1 Angela Auriemo, Lázaro Ramos
 2 Marieta Severo
 3  Celita Procópio de Carvalho, Eduardo 

Neto, Kendall Jenner, Luciana Gimenez
 6  Daniella Cicarelli, Emma Stone,  

Joana Laprovitera
 7 Luciana Faria Nascimento Belli
 8 Kim Hamence, Marcelo Vicintin
 9  Elisa Arruda Botelho Conde, Patricia Abdalla
 10 Cris Tamer
 11  Bruna Linzmeyer, Demi Moore,  

Leonardo DiCaprio
 12  Anne Hathaway, Dani Calabresa,  

Reynaldo Gianecchini
 13 Helena Sicupira, Whoopi Goldberg
 14 Lelê Saddi 
 15  Lily Aldridge, Maria Fernanda Araújo 

Pinheiro, Roberta Pires Oliveira Dias
 18 Mariana Penteado, Owen Wilson
 20 Julie Montgomery, Marcos Derani
 21 Björk
 22 Eliana, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson
 23 Carlinhos Brown
 25  Adriana Birolli, Ana Paula Carneiro, Ana 

Paula Padrão, Sabrina Gasperin, Taís Araújo
 26  Duda Ramos, Samy Sass,  

Sheron Menezzes, Rita Ora
 27 Vera Fischer
 28 Bete Arbaitman, Tiago Iorc
 29 Francisco Cuoco
 30 Angélica, Ben Stiller, Gael García Bernal

aniversariantes

OLHA AÍ A TURMA  
DE ESCORPIÃO 

EXALANDO PODER  
& SEXY APPEAL 

NOSSA TAÍS ARAÚJO 
CELEBRA MAIS 
UMA VOLTA AO SOL

ANGÉLICA FECHA 
O MÊS EM 
GRANDE ESTILO PARABÉNS, 

MARIANA 
PENTEADO! 

PATSY SCARPA, 
BRILHE MUITO. 
HAPPY B-DAY

QUEM AMA  
DIVERSÃO AMA 

LIBRIANOS, ESSES  
SERES SOCIÁVEIS!

MILTON NASCIMENTO, 
AQUELE ABRAÇO. QUE 
SEU DIA SEJA UM SHOW!

CHEERS, 
MURILO LOMAS
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ALEXANDRE BIRMAN TÉRREO, TEL. 3198-9383 
ALEXANDRE DE PARIS 1º PISO, TEL. 3552-2900 
ALFAIATARIA PARAMOUNT 1º PISO, TEL. 3552-1414 
AMISSIMA 2º PISO, TEL. 3198-9350
ANA ROCHA & APPOLINARIO 1º PISO,  
TEL. 3552- 5555
AQUAZZURA TÉRREO, TEL. 3198-9495 
ARA VARTANIAN TÉRREO, TEL. 3044-0133 
BALLETTO 2º PISO, TEL. 3198-9356 
BALMAIN TÉRREO
BARTHELEMY 2º PISO, TEL. 97558-8056
BED TIME 2º PISO, TEL. 98322-0702
BGB 3º PISO, TEL. 3198-9409
BLINK LAB 2º PISO
BLUEBIRD 1º PISO, TEL. 3198-9422
BRADESCO 1º PISO, TEL. 3755-5710 
BREITLING 1º PISO, TEL. 3198-9366 
BROOKSFIELD 3º PISO, TEL. 3198-9337
BROOKSFIELD DONNA 1º PISO, TEL. 3758-1443
BRUMANI TÉRREO, TEL3198-9431
BRUNELLO CUCINELLI TÉRREO, TEL. 3198-9387
CAMICADO 2º PISO, TEL. 3738-1218
CAROL BASSI 2º PISO, TEL. 3723-2940 
CAROLINA HERRERA TÉRREO, TEL. 3552-7777 
CARTIER TÉRREO, TEL. 3759-3240
CASA BOSSA 3º PISO, TEL. 3492-2530 
C’EST TOUT TÉRREO, TEL. 99965-1011 
CHLOÉ TÉRREO, TEL. 3198-9525
CINEMARK 3º PISO, TEL. 5180-3297
CJ MARES TÉRREO, TEL. (11) 3198 - 9365
CLARO 3º PISO
CORSAGE 1º PISO, TEL. 3812-5900
COSTURA DO FUTURO 3º PISO, TEL. 3552-1050
CRIS BARROS TÉRREO, TEL. 3758-3995 
CRUISE 1º PISO, TEL. 3198-9376
DANKI 1º PISO, TEL. 3198 9437 

DEMOCRART 2º PISO, TEL. 3168-5871 
DIOR TÉRREO, TEL. 3750-4400
DROGASIL 1º PISO, TEL. 3758-5036 
Ê 2º PISO, TEL. 3198-9347 
EMILIO PUCCI TÉRREO, TEL. 3552-2050 
ESPAÇOLASER 3º PISO, TEL. 5094-7872
FENDI TÉRREO, TEL. 4873-5592
FOM 3º PISO, TEL. 3758-0719
GALLERIST 1º PISO, TEL. 3198-9380
GARAGEM BARBEARIA 2ºPISO, TEL. 3198-9488 
GIANVITO ROSSI TÉRREO
GIORGIO ARMANI TÉRREO, TEL. 3755-0607 
GIOVANNA BABY 1º PISO, TEL. 98987-9005 
GRANADO 1º PISO
GUCCI TÉRREO, TEL. 3759-8090
GUERREIRO 1º PISO, TEL. 3758-0198 
HERING 2º PISO, TEL. 3755-0887 
HERMÈS TÉRREO, TEL. 3552-4500 
H.STERN TÉRREO, TEL. 3758-3480 
HUEB 1º PISO, TEL. 3168-5871 
INTIMISSIMI 1º PISO, TEL. 3198-9355 
IORANE 2º PISO, TEL. 3198-9405 
IPLACE 2º PISO, TEL. 3198-9309 
ISOLUTION 1º PISO, TEL. 3198-9354 
JOHN JOHN 1º PISO, TEL. 3758-0972 
K20 TOUR 3º PISO, TEL. 3552-2990
KIKA SIMONSEN 1º PISO, TEL. 96197-7309
L’ÉTÉ 2ºPISO, TEL. 3198-9459
L’OCCITANE 2º PISO , TEL. 3552-3035
LACOSTE 1º PISO, TEL. 3198-9467
LADO BASIC 1º PISO , TEL. 96979-0459
LARA TIARA 3º PISO
LA ROUGE BELLE 1º PISO, TEL. 3198-9346
LAVA SECCO 3º PISO , TEL. 3758-5455 
LE CREUSET 1º PISO, TEL. 3198-9482 
LEGO 2º PISO, TEL. 2395-8012

LE LIS BLANC 1º PISO, TEL. 3758-1225 
LEMON BASICS 2º PISO , TEL. (51) 99578-7844
LETHICIA SPINA 2º PISO, TEL. 98261-0770 
LIVRARIA DA VILA 2º PISO, TEL. 3755-5811 
LOFT HAIR BOUTIQUE 3º PISO, TEL. 3198-9390
LOUIS VUITTON TÉRREO, TEL. 3017-5371 
LU MONTEIRO 2º PISO, TEL. 3198-9336 
MAGRELLA 2º PISO, TEL. 3198-9411 
MANUKA 3º PISO, TEL. 98223-7362 
MARIANA PENTEADO 2º PISO
MATRI 2º PISO, TEL. 3198-9414
MAYARA SANSANA 1º PISO, TEL. 3198-9416 
MISSINCLOF 2º PISO, TEL 3552-2680 
MIXED 1º PISO, TEL. 3552-3111
MIXED KIDS 1º PISO, TEL. 3552-3111 
MONNALISA TÉRREO,TEL. 3198-9334 
MONTBLANC 1º PISO, TEL. 3552-8000 
MUNDO DO ENXOVAL 1º PISO, TEL. 3758-4945 
NOVO DE NOVO 3º PISO, TEL. 3198-9407
OMEGA TÉRREO, TEL. 3198-9370
ÓPTICASELLA 2º E 3º PISO, TEL. 3198-9308 
PAULA BASSINI 2º PISO, TEL. 97070-3108 
PBKIDS 1º PISO, TEL. 3198-9358
PETIT MAIN 3º PISO
PRADA TÉRREO, TEL. 3552-1030
PRESENTES MICKEY 3º PISO, TEL. 3758-3005
PRINT STORE 3º PISO, TEL. 3552-1444
REEBOK SPORTS CLUB 4º PISO, TEL. 3759-7878 
RENÉ CAOVILLA TÉRREO, TEL. 3198-9464 
RICHARDS 2º PISO, TEL. 3758-2237 
ROLEX TÉRREO, TEL. 3758-4953
SALINAS 2º PISO, TEL. 3758-2237
SALVATORE FERRAGAMO TÉRREO, TEL. 3758-4791
SAPATARIA DO FUTURO 3º PISO, TEL. 3552-1050
SECWAY 2º SUBSOLO, TEL. 3552-1300
SEPHORA 1º PISO, TEL. 3198-9402 
SHORTS&CO 1º PISO, TEL. 3198-9360 
SILVIA FURMANOVICH 2º PISO, TEL. 3552-1460
SMART PET 2º PISO, TEL. 3552-2002
SPA CIDADE JARDIM 5º PISO, TEL. 3552-3575
SPICY 2º PISO, TEL. 3758-2551
SU & DO 2º PISO, TEL. 99703-9939 
TAG HEUER TÉRREO, TEL. 3552-1888 
TANIA BULHÕES TÉRREO, TEL. 3198-9458
THAYANA VARIZO 3º PISO, TEL. 98805-4774 
THIAGO WOLBERT 3º PISO, TEL. 96904-9724 
THULE 2ºPISO
TIFFANY&CO TÉRREO, TEL. 3552-5200
TIG 1º PISO, TEL. 3755-1174
TRACK&FIELD 1º PISO, TEL. 3048-1287
TROUSSEAU 1º PISO , TEL. 3758-3250
TWENTY FOUR SEVEN 3º PISO, TEL. 3198-9454 
UZA SHOES 1º PISO, TEL. 3198-9385 
VALENTINO TÉRREO, TEL. 3274-6090 
VERBENA FLORES 3º PISO, TEL. 3057-3788 
VIVARA 2º PISO, TEL. 3198-9362
VIVO 3º PISO
WE FIT 2º PISO
WEAREEYES 1º PISO, TEL. 947967040
WORLD TENNIS 2º PISO, TEL. 3198-9400 
WORLDWINE 3º PISO, TEL. 33837413 
YSLA 1º PISO, TEL. 3198-9430
ZAPÄLLA 1º PISO, TEL. 3552-3110
ZARA 1º PISO, TEL. 2101-1952
ZARA HOME 1º PISO, TEL. 4134-2882

BOLSA FENDI, 
BRACELETE LOUIS 
VUITTON E ESCARPIM 
GIANVITO ROSSI
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*FOOD HALL NO 4º PISO

GASTRONOMIA
ADEGA SANTIAGO 4º PISO, TEL. 3758-4446
ANUSHA FOOD HALL*, TEL. 3045-6054
BAKED POTATO BOUTIQUE 1º PISO, TEL. 3758-5417
BGB 3º PISO, TEL. 3198-9409
BOALI FOOD HALL*, TEL. 3198-9428 
BRÁZ TRATTORIA 4º PISO, TEL. 3198-9435
BURGER KING FOOD HALL*, TEL. 3198-9505 
CACAU NOIR 2º PISO, TEL. 3198-9466
CASA DO PÃO DE QUEIJO 1º PISO, TEL. 3198-9418 
CHOCO BEAN TO BAR TÉRREO
CHOCOLAT DU JOUR TÉRREO, TEL. 3758-0561 
DUE CUOCHI CUCINA 3º PISO, TEL. 3758-2731 
EMPÓRIO VARANDA 4º PISO
FIT FOOD 4º PISO, TEL. 3759-7878 
FLOR DE SAL FOOD HALL*
GERO PANINI 3º PISO, TEL. 3198-9491
KOPENHAGEN 2º PISO, TEL. 3758-3334 
KOSUSHI 4º PISO, TEL. 3552-7272
KOUZINA TÉRREO
LANCHONETE DA CIDADE 1º PISO, TEL. 3198-9301 
LE PAIN QUOTIDIEN 3º PISO, TEL. 3758-3597 
MAKOTO TÉRREO, TEL. 3758-2565
MUNDO VERDE 3º PISO, TEL. 3198-9457 
OAK BERRY 1º PISO
PARIGI BISTROT 4º PISO, TEL. 3198-9440 
PATI PIVA 1º PISO, TEL. 3552-5670 
POBRE JUAN 3º PISO, TEL. 3552-3150
RIZZO PREMIUM FOODHALL*, TEL. 3198-9449
SAL 3º PISO, TEL. 3198-9505
SALVATTORE TRATTORIA 4º PISO,TEL. 3198-9420 
SANTO GRÃO CAFÉ 2º PISO, TEL. 3198-9373 
THE ASIAN FATHER FOOD HALL*, TEL. 2508-2899
THE GOODIES 1º PISO, TEL. 94131-7715
VERO LATTE 1º PISO

SUNGA L’ÉTÉ E 
TÊNIS BALMAIN
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Capucines Mini em couro  
Taurillon, parte da coleção Escape,  
que foi inspirada na Shibori, antiga  

técnica japonesa de tingimento
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•
Criada em 2013 e reinterpretada desde então,  

a Capucines nasceu icônica já no nome: carrega 
parte do endereço da primeira loja da Louis Vuitton, 
inaugurada em 1854, na rue Neuve-des-Capucines, 
em Paris. Como era de esperar, leva na identidade 
todos os códigos do savoir-faire da maison francesa, 
que é especializada no manejo do couro de forma 
sofisticada – aqui, o Taurillon aparece tingido em 

nuances de candy colors tão delicadas que parecem 
algodão-doce e geram desejo imediato. Esse, aliás, é 
um dos trunfos da bolsa. O design quase boxy faz as 
vezes de tela em branco, proporcionando diferentes 
moods às Capucines, que podem ir do superclássico 
ao fashion dependendo da temporada. Somam-se a 
ele as alças duplas: curta e estruturada para ocasiões 
lady like, comprida, larga e despojada para o dia a dia. 

E, embora seja praticamente impossível detectar  
a olho nu, acredite: mais de 250 elementos feitos  

à mão individualmente compõem o processo  
de fabricação desse ícone do closet feminino. 

•
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