
CLUBE DUOHomem

MODA • SAÚDE • BELEZA • GASTRONOMIA • COMPORTAMENTO   
NETWORK • VINHOS • HOMENS DE SUCESSO

O retorno do corte alinhado
e do sapato social de qualidade

MODA

Meeting Club
CONHEÇA O

Beleza dos pés
SAÚDE E BELEZA

Ano 01 | n° 01 

C A D E R N O  E S P E C I A L



CADERNO
CLUBE DUO HOMEM

André Romão 
Empreendedor e fundador do 
Clube MinistroPA

L
A

V
R

A
 D

O
id

ea
liz

ad
or

Tendo uma vida executiva agitada e unindo as 
experiências que trouxe na bagagem de viagens 
a outros países, ou pelas principais capitais brasi-
leiras, em que temos o desafio da locomoção, 
percebi que juntar as soluções masculinas em 
um ambiente só, como corte de cabelo, barba, 
vestuário, adega, saúde e beleza poderia ser 
uma boa saída para solucionar a rotina atarefada 
que muitos executivos levam. Isso sem contar 
que os espaços que ofertam serviços focados 
no público masculino ainda são escassos se 
comparados ao público feminino. Assim foi 
idealizado o Clube Ministro, que oferece em 
um só lugar serviços como barbearia, alfaiataria, 
manicure, pedicure, estética, adega entre outros 
voltados aos homens, ainda que nosso espaço 
esteja aberto para receber todos os públicos, 
incluindo crianças.

A ideia de trazer um caderno de homens na 
Revista Duo parte também desse mesmo prin-
cípio: unir em um só  lugar diversos temas, pautas 
e assuntos que possam permear o universo 
masculino, trazendo parceiros do Clube Ministro, 
profissionais com diferentes expertises e muita 
experiência em suas áreas. Mostrar que aqui em 
Joinville temos soluções e profissionais com 
muita qualidade e que não é preciso ir para fora 
para consumir ou pagar mais para  esses serviços.

Inauguramos assim o caderno Clube Duo 
Homem, onde vamos  trazer conteúdos de moda, 
gastronomia, saúde, beleza, business e lifestyle. 
Nesta edição de lançamento, em business 
traremos uma matéria  sobre o Meeting Club, 
um projeto inovador idealizado por mim e pelo 
empresário Cristiano Watzko. Em moda, trazemos 
um nome de peso: Marco Antonio Jordão, com 
experiência de mais de 30 anos no mercado 
de luxo e superluxo e um dos nomes à frente da 
Adolfo Turrion. Além de muitas outras matérias. ■
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Meeting Club
Um clube de encontros exclusivo  
 que vem movimentando o

mundo dos negócios

Você já imaginou um evento único e exclusivo 
que reúne os principais nomes do empreende-
dorismo em Joinville, empreendedores sêniores 
com muita experiência em suas áreas de atuação, 
ao lado de jovens empreendedores, pessoas que 
vem inovando as formas de se fazer negócios?

Um encontro de diferentes gerações, perfis, 
a união de modelos tradicionais aos novos 
conceitos de negócio que estão despontando, 
se reunindo para uma troca de experiências, 
ideias e networking. Um evento que gera negó-
cios, movimenta a economia da cidade, feito 
por e para empreendedores daqui. E tudo isso, 
regado com vinhos de ótima qualidade e uma 
excelente gastronomia, em uma atmosfera leve e 
descontraída.

Esse é o Meeting Club, um evento mensal 
idealizado por André Romão, empreendedor, 
administrador e proprietário do Clube Ministro, 
em parceria com Cristiano Watzko, empresário à 
frente da  LHW Engenharia.

Tudo começou com uma conversa entre os 
dois, que os levou a refletir sobre o fato de não 
haver muitos eventos em Joinville relacionados 
aos negócios. Buscavam um encontro para se 
atualizar, saber sobre os novos empreendimentos 
que estão surgindo na cidade, ter a oportunidade 
de aprender, conhecer novos produtos e gerar 
networking, por exemplo. Logo aqui, a maior 
cidade do estado e com um potencial gigante 
para empreender, carece de eventos desse tipo.

Foi então que se uniram  e juntos criaram o 
Meeting Club, que traz como pauta principal o 
universo dos negócios, mas aliado a um ambiente 
de descontração, em que essa troca é feita de 
forma leve, num bate-papo descontraído, porém 
muito enriquecedor. “Daí veio a ideia, trazer o 
que a cidade possui de bacana e fazer eventos 
agregando essas pessoas em uma noite, em um 
jantar, com uma degustação de vinhos [...] é uma 
ideia de tentar conectar essas pessoas interes-
santes da cidade”, compartilha Cristiano.

O Meeting Club nasceu há pouco 
tempo, mas já vem movimentando 
Joinville. A primeira edição do evento foi 
realizada em junho deste ano, no Clube 
Ministro. Estiveram presentes empresá-
rios dos mais diversos setores, e outras 
personalidades de relevância, como 
políticos. Logo em sua primeira edição, 
o retorno foi muito positivo e o Meeting 
já tem cumprido com o seu objetivo. “Nós 
acreditamos que a proposta foi cumprida. 
As pessoas adoraram, a gente teve um 
feedback muito bacana, muito relaciona-
mento foi criado por todos os envolvidos. 
Você consegue sair um pouquinho da 
tua zona de conforto, do teu pequeno 
mundo, para desbravar um mundo 
maior”, conta Cristiano, sobre a oportuni-
dade de ampliar a visão e negócios que o 
Meeting proporciona.

Já a segunda edição do evento ocorreu no 
Rooftop Eusébio — localizado no Edifício Eusébio 
Corporate Center, no Atiradores —  e também foi um 
sucesso. A ideia é sempre buscar algum lugar novo 
para a realização dos encontros, com a escolha de 
ambientes agradáveis e bem localizados, que dispo-
nham de uma boa estrutura.

Ainda que um dos principais objetivos seja falar de 
negócios e como eles têm se reinventado neste novo 
mercado, a temática de cada Meeting não é estática, 
e depende dos convidados de cada encontro e dos 
setores em que atuam. Devido às particularidades 
do Meeting, para participar de um dos encontros é 
preciso receber um convite exclusivo de um dos patro-
cinadores ou organizadores do evento. “O convite é 
personalizado, existe um processo de seleção para os 
convidados,  considerando os critérios que envolvem 
a estratégia do Meeting Club”, revela André. Todo esse 
processo é pensado para que o evento mantenha a 
sua essência.
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Um dos nomes presentes na segunda edição 
do Meeting Club foi Tulio Severo Jr. Tulio é empre-
endedor, conselheiro Certificado em Governança 
de Startups pelo IBGC, CEO da Infinitepar Holding 
Co LLC, fundador da Pré-Aceleradora de Startups 
9WEEKLABS.COM, sócio investidor da Spin 
Capital Aceleradora Startup Indústria, empresário 
Acionista da Sabemi Seguradora S.A.,além de 
gestor do programa de inovação aberta FACIAP 
Inovalab, no Paraná. Para ele, um evento como o 
Meeting, que promove o intercâmbio presencial 
de gerações, é essencial, sobretudo na atuali-
dade das relações virtuais.

A humanidade é marcada por momentos 
cruciais, fatos que mudaram o rumo da história. 
Um deles, conforme Tulio, se deu após o 
surgimento da internet. A revolução digital trans-
formou tudo, incluindo o mundo dos negócios. 
“As empresas que surgiram após o surgimento 
da internet fincaram suas raízes em terras com 
possibilidades infinitas que o mundo digital 
possibilita, as que entenderam isso e passaram 
a se desenvolver tendo a internet como adubo, 
foram altamente bem sucedidas e estão tirando 
proveito da maior revolução no mundo dos negó-
cios jamais vista na história.”

Para os modelos de negócios ditos como 
tradicionais, a reinvenção é uma questão de 
sobrevivência. É preciso entender que os clientes 
também já não são os mesmos. Segundo ele, a 
geração atual busca por modelos com menos 
complexidade e mais agilidade, menos proprie-
dade e mais liberdade. As gerações de agora 
em diante jamais saberão o que é viver em um 
mundo não digital. “As crianças de hoje que já 
usam celular e tablets dos 5 anos em diante, 
olham o mundo como se ele sempre fosse assim, 
como se falar com  máquinas fosse comum há 
muito tempo, ou entrar em uma aula em realidade 
virtual, uma experiência simples e trivial.” Os 
impactos disso são muitos, gerando uma transfor-
mação de diversas maneiras, inclusive na forma 
em que essas gerações irão projetar, desenvolver 
e consumir negócios.

Dado esse cenário, se remodelar é preciso. “A sobrevivência 
é aprender a jogar esse novo jogo, o jogo da inovação, onde 
os negócios são transparentes, abertos, uberizados e multipla-
taformas. Quem aprender logo esse movimento vai precisar 
contratar talentos com essa cultura”. Quanto mais rápido 
as empresas  conseguirem antecipar o que vai causar essa 
disrupção, mais rápido poderão “virar o jogo’’.

Para o especialista,  nesse processo, é preciso que os 
modelos tradicionais façam alguns dos seguintes questiona-
mentos: “Como será meu negócio em 10 anos? Quais são os 
serviços e produtos que podem substituir o meu modelo? O 
que posso fazer para iniciar as mudanças necessárias? Estou 
falando com startups que atuam em torno de soluções para o 
meu segmento?Como posso fazer negócios com startups que 
agreguem valor ao meu produto ou serviço?”, exemplifica.

Para acompanhar o ritmo e crescimento acelerado das 
mudanças trazidas pela revolução digital, é preciso buscar meios 
de inovar, e isso também se aplica aos modelos tradicionais 
de negócio. Joinville já vem buscando a inovação de diversas 
maneiras, e um evento como o Meeting Club, que promove esse 
intercâmbio e networking, é mais um exemplo disso.■

A sobrevivência é 
aprender a jogar 
esse novo jogo, o 
jogo da inovação, 
onde os negócios 
são transparentes, 
abertos, uberizados
e multiplataformas”

A revolução
digital e a 
reinvenção 
dos modelos 
de negócios

CADERNO
CLUBE DUO HOMEM



Foto Tales Iwata

O retorno do corte
alinhado e do sapato
social de qualidade

Há pouco mais de 35 anos nos vestíamos com a nossa 
melhor roupa, e geralmente era um blazer combinado com uma 
boa calça, camisa e sapato, um costume ou até um terno, para 
um almoço ou evento de domingo. De lá para cá, muita coisa 
mudou, o jeans invadiu as nossas vidas — muitas vezes rasgado 
— o blazer foi deixado de lado, a moda surf tomou as ruas, o 
fast fashion explodiu com roupas muitas vezes fora da medida 
e nos vimos desconstruindo cada vez mais aquela imagem 
alinhada, sofisticada e de bom gosto. Porém, salve, a alfaiataria 
está de volta em nossas mentes, e com ela o uso adequado de 
sapatos de qualidade. Cada vez mais ternos masculinos têm se 
encontrado nos balcões de vendas de alguns de nossos lugares 
favoritos para fazer compras e bons sapatos com uma paleta de 
cores invejável já se encontra à disposição do consumidor.

Se vestir bem é fundamental e igualmente atraente para um 
retorno aos escritórios, aos restaurantes e a um calendário social 
que poderia estar se enchendo com aqueles casamentos remar-
cados de 2020. 

Uma ótima alternativa para o clássico terno liso azul marinho, 
cinza ou preto, é este modelo com o fechamento simples de um 
botão em lã fria dark blue quadriculada em branco, que pode ser 
usado com a calça de igual padrão, compondo um excelente 
costume, ou combinado com uma calça bege lisa e uma camisa 
Oxford branca e algumas joias de luxo como na sequência de fotos 
a seguir.

Muito importante salientar é a qualidade do ponto picado feito 
à mão na cor azul clara que se vê na gola do paletó, uma das espe-
cialidades e também uma constante do estilista Fabrizio Allur nas 
roupas desenvolvidas pela sua grife.

Também em minhas mãos, se vê o campeão de vendas 
nacional da Adolfo Turrion, o Oxford Wholecut Madrid em couro 
Box preto, um clássico atemporal disponível também em outras 
cores e modelos nas lojas da Ministro. O sapato Oxford mascu-
lino é um dos modelos mais tradicionais e versáteis usados pelos 
homens, combina com jeans em um look mais despojado e 
também com costumes e ternos. O que define o estilo é a abertura

Por Marco Antonio Jordão
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CONHEÇA Marco Antonio Jordão
A Duo está em renovação e traz um 

nome de peso para assinar a coluna 
de moda masculina: Marco Antonio 
Jordão ou simplesmente “Jordan”,  que 
atua no mercado de luxo acessível e 
super luxo há mais de 30 anos. 

Nos primeiros 13 anos ele atuou 
em equipes vanguardistas no mercado 
automobilístico onde na Scania fez 
parte do grupo que viria a dar origem 
ao que é a Scania Latin America hoje, 
na Mercedes-Benz foi premiado três 
vezes por sua atuação no marketing, 
em automóveis importados e nos 
utilitários Sprinter e na Iveco pela intro-
dução do também utilitário Daily no 
mercado brasileiro. 

Ainda na Mercedes-Benz teve 
seus dois primeiros contatos com o 
segmento de moda de luxo e super 
luxo em trabalhos conjuntos com a 
Hugo Boss e a Giorgio Armani. 

mais fechada do cabedal, onde 
estão os furos do cadarço. Não possui 
abas, com isso a sua facilidade de vestir 
é restrita, pois a abertura do sapato 
é menor devido ao fato de ser mais 
fechado, cabendo sempre o apoio 
de calçadeiras para não amassar ou 
acabar estragando o calcanhar, e é 
indicado para pés mais finos.

O calçado é manufaturado inte-
gralmente em couro legítimo, tendo o 
seu cabedal em couro Box de 13 a 14 
linhas, o conhecido “cromo alemão”. 
Possui um acabamento suave, que 
traz sofisticação e elegância à peça 
além de possuir uma característica 
anti-risco, sem variação de tonalidade, 
ser extremamente durável, exigir pouca 
manutenção, ser impermeável, fácil de 

Nos últimos 20 anos atuou por 
conta própria com a sua agência 
de marketing, branding e desenvol-
vimento web, a MEDIAWAVE e um 
time de talentos internacional no 
Brasil, Argentina, Estados Unidos, 
Canadá, Europa e Oriente focando nos 
segmentos de saúde e cuidados e de 
moda masculina, tendo trabalhado 
com renomados médicos do setor de 
estética, plástica e envelhecimento. 
No segmento de moda, desenvolveu 
projetos para as famosas Berluti, 
Belstaff, Bikkembergs, Aussiebum, 
Hugo Boss, Oakley, Prada e Giorgio 
Armani.

Também possui um trabalho social 
contundente com as ONGs ipp.org.br 
no Brasil, a Life Vest nos EUA e a #hivhe-
roes na Europa, além de trabalhos com 
o time da Síndrome de Down da ONU.

Em Nova York há 17 anos, atuou 

também com a plataforma imdb.com 
- cinema e entretenimento - um dos 
websites e APIs mais acessados do 
mundo, hoje pertencente à Amazon, 
estando geralmente na 14a posição de 
acesso global.

Há pouco mais de 3 anos se 
juntou aos executivos Adolfo Turrion 
Salmerón, Felipe Maia e Hélio Machado 
e fundaram a fábrica e a marca de 
calçados de luxo acessível no Brasil, a 
Adolfo Turrion, que trouxe um conceito 
de fabricação europeu, qualidade e 
preço justo para o consumidor. A marca 
já possui 9 private labels, 2 showrooms 
- São Paulo e Nova York - e dois distri-
buidores em território nacional, sendo 
um deles o Clube Ministro para o sul do 
país. Atualmente, acumula as funções 
de CMO/Export/Private Label/Market 
Development da Adolfo Turrion e CEO 
da MEDIAWAVE. ■

limpar, possuir característica estrutu-
rada e marcar muito menos devido às 
sucessivas dobras pelo uso recorrente; 
conferindo ao sapato uma flexibilidade 
e aderência particulares.

Compõem o look da foto a gravata 
de seda da Louis Vuitton, lenço 
também de seda da Brunello Cucinelli, 
jóias da Tiffany e camisa e costume sob 
medida do estilista brasileiro Fabrizio 
Allur, com quem a Adolfo Turrion 
possui uma parceria de desenvolvi-
mento. O paletó, o Milano, foi fruto do 
desenvolvido conjunto pessoal com o 
Fabrizio e levou cerca de 9 meses para 
ser concluído e estar disponível para o 
mercado.

Não nos esquecendo de que a 
composição da imagem não é só visual, 

o cheiro é extremamente importante, 
e talvez seja devido ao fato de que 
todos nós estivemos confinados por 
tanto tempo ou porque os perfumistas 
estão se sentindo extra libidinosos após 
meses de bloqueio, todos os grandes 
lançamentos de fragrâncias mascu-
linas são tão sexys quanto masculinos. 
Do novo Eros EDP da Versace, que, diz 
Donatella, foi inspirado por um “deus 
grego”, o inimitável William Penhaligon 
encharcado de vetiver (cuja garrafa 
vem com uma tampa em forma de 
cabeça de carneiro), ao Ultra Blue da 
Montblanc, imbuído de um acorde 
metálico marinho que esfrega contra 
a rica base âmbar com uma elegância 
áspera. Descubra o que melhor 
combina com a sua pele.
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Os homens também precisam 
ficar atentos à saúde dos pés.

Saúde dos pés

Há quem pense ainda que o cuidado e saúde dos 
pés é uma coisa exclusiva para as mulheres, mas essa 
é uma ideia ultrapassada, afinal, um pé com mau odor 
ou unhas com deformidades pode ser algo desagra-
dável para todos. Para além da vaidade, cuidar dos 
pés envolve higiene e saúde, já que alguns sintomas 
observados nos pés podem inclusive ser indicação 
de doenças mais sérias como diabetes, artrite, doença 
cardíaca ou doença renal, é o que contam as podó-
logas Joana e Jéssica Dall Agnol da Silva, a “Dupla 
Catarina” como são conhecidas.

As duas são especialistas em atendimento de 
excelência, com protocolos desenvolvidos por elas ao 
longo de anos de estudo e pesquisa  sobre o cuidado 
da saúde dos pés. Enfatizam especializações em 
tratamento de fungos com alta tecnologia do laser e 
Bandagem Elástica, formando a dupla terapeuta de 
pés.

No Clube Ministro, as duas atuam utilizando 
protocolos exclusivos, com precificação diferenciada, 
mediante avaliação e alta tecnologia voltadas à 
Podologia. Entre as principais patologias que podem 
ser tratadas no Clube, se encontram calosidades, 
unhas encravadas, micose, psoríase, feridas, pele 
ressecada, excesso de transpiração, entre outras.

Por Joana e Jéssica Dall Agnol da Silva
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Além de buscar uma ajuda profissional, alguns 
cuidados simples são indispensáveis para a saúde dos 
pés e previnem infecções e doenças, como elencam as 
especialistas:

 
• Durante o banho, lavar os pés e unhas com água e 

sabonete. Depois, enxugar os pés e os dedos um por 
um, evitando assim a umidade, meio propício para o 
crescimento dos fungos e bactérias. Se as suas unhas 
ainda estiverem sujas, utilizar a escovinha de unha, 
para remover a sujidade.

• Não lixar os pés, porque a pele fica mais grossa, afinal, 
seu corpo entende isso como uma agressão e torna o 
tecido mais resistente. O ideal é sempre optar por esfo-
liantes fabricados para os pés, que ajudam a eliminar a 
pele morta e hidratam a região. E para você que é mais 

cuidadoso, após a esfoliação, utilize um creme hidratante 
ou loção umectante para hidratação profunda.

• Utilizar meias de algodão que permitem boa transpiração 
da pele. Evitar meias sintéticas e escuras.

• Utilizar sapatos confortáveis que não apertem os dedos, 
no tamanho e formato certos (recomendável um número a 
mais ao que você já usa). Um sapato adequado e confor-
tável não é só uma questão de beleza e saúde dos pés, 
mas do corpo todo, visto que um calçado inadequado 
pode prejudicar a coluna vertebral e formar calos.

• Nos horários de descanso, retirar os sapatos, lavar e 
enxugar os pés. E para evitar o famoso chulé, usar loção 
adstringente.

 
Viu só! Ações simples mantêm os pés saudáveis e livram 

você de doenças inconvenientes. ■
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Saúde do Homem
O autocuidado com a saúde pode 
prevenir diversas doenças, como

o câncer de próstata

O  número de homens que têm ido ao médico para 
realizar um check up e verificar se está tudo bem vem 
aumentando, ainda que continue sendo as mulheres 
quem mais demonstram essa preocupação com a saúde.

Esse autocuidado com a saúde pode garantir a 
prevenção de diversas doenças, dentre elas uma das que 
mais acometem os homens: o câncer de próstata, segundo 
mais comum entre eles, ficando atrás apenas do câncer de 
pele, de acordo com o Inca - Instituto Nacional de Câncer.

Os trabalhos mostram que se for detectado precoce-
mente, o índice de cura do câncer de próstata chega até 
95%, então, o autocuidado é imprescindível para evitá-lo. 
Muitos homens acabam não fazendo este autocuidado por 
uma questão do tabu que se criou em relação ao exame 
de toque retal, mas na verdade, esse é um exame rápido 
e indolor e que é feito como complemento ao PSA, outro 

exame em que se realiza a coleta do sangue do paciente 
com o objetivo de detectar os marcadores do tumor. 

O indicado é que o exame de toque seja feito anualmente 
por homens a partir dos 50 anos de idade, isso se não houver 
nenhum histórico familiar da doença. Em caso de  histórico 
familiar positivo, o recomendado é  que o homem comece a 
fazer esse acompanhamento a partir dos 45 anos de idade, 
ou a partir  dos 40 anos em alguns casos.

A cirurgia de próstata, a prostatectomia, costuma ser uma 
das principais formas de tratamento desse tipo de câncer, 
ainda que cada caso precise ser analisado individualmente, 
e consiste na remoção do tumor maligno.

Como médico anestesista, sei que muitos pacientes têm 
dúvidas sobre esse procedimento e sobre qual o tipo de 
anestesia será utilizada. A anestesia aplicada nesta cirurgia 
depende do tipo de cirurgia e abordagem que o cirurgião 
irá fazer. Existe a cirurgia robótica, em que é necessária uma 
anestesia geral, e existem outros tipos de tumores em que 
você pode optar por um bloqueio regional.

O bloqueio regional pode ser uma raquianestesia ou 
uma peridural. Nesta técnica o  paciente recebe um sedativo 
prévio, para então ser realizado o bloqueio regional, onde o 
anestésico é injetado no neuroeixo. Já a anestesia geral, é 
feita através de um  acesso venoso do paciente, por meio da 
aplicação de uma combinação medicamentos que causa 
perda da consciência, analgesia e relaxamento da muscu-
latura para que se execute o procedimento. Todos esses 
são procedimentos feitos de maneira segura e por médicos 
anestesiologistas que têm a formação adequada.

Não existe uma norma, cada paciente tem que ser 
avaliado individualmente de acordo com sua condição 
física e comorbidades.  Por isso a importância de consultar 
com um  médico anestesiologista quando você precisar ser 
submetido a uma cirurgia, alguém preparado para fazer essa 
avaliação e que vai explicar todos os detalhes da anestesia, 
como é feita, o jejum adequado e os cuidados necessários. 
Um profissional que responda a todas as suas perguntas e 
solicite os exames necessários para que você tenha uma 
abordagem mais individualizada. Um médico anestesiolo-
gista  poderá te orientar da melhor forma possível e tornar 
esse processo mais tranquilo. ■

Por Nelson Vasques
Médico anestesiologista
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NOVO CONCEITO

EM ESTÉTICA 
MASCULINA
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Vinho:
Néctar dos deuses

Conta a mitologia greco-romana 
que Baco, o deus do vinho, ajudou a 
popularizar o consumo dessa bebida 
milenar, com suas festividades fartas 
de deliciosos banquetes e regadas 
com muito vinho, verdadeiro néctar 
dos deuses.

Hoje, a bebida carrega amantes ao 
redor de todo o mundo, e degustar um 
bom vinho para muitos é praticamente 
um estilo de vida, seja para relaxar ou 
se deliciar acompanhando um sabo-
roso prato.

Guillaume Verger é CEO da Tanyno, 
empresa que oferece um serviço de 
importação compartilhada de vinhos 
e é parceira do Clube Ministro. Ele 
esclarece algumas dúvidas para tornar 
a experiência de degustar aquele bom 
vinho ainda mais agradável.

Quais são os principais tipos de 
vinho e suas particularidades?

Existem quatro grandes famílias. A 
primeira e a mais famosa de todas são 
os tranquilos, onde você encontra os 
vinhos tintos, os brancos e os rosés. 
Há também a família dos eferves-
centes, onde temos os espumantes. 
Um espumante muito famoso é a 
Champanhe, feito na França, na região 
da Champagne. Temos também os 
vinhos fortificados, com um teor alcoó-
lico mais elevado. E há ainda os vinhos 
suaves, os doces.  Nessa família  temos 
por exemplo os vinhos de colheita 
tardia, que utilizam a técnica de deixar 
a uva amadurecer um pouco mais 
para ter o seu teor de açúcar muito 
mais elevado. 

Quais aspectos devem ser 
levados em conta ao escolher um 
bom vinho?

Primeiramente, é importante entender 
em que nível você se encontra na sua 

caminhada.  Geralmente, o perfil de 
alguém que está iniciando no mundo 
do vinho é de procurar um vinho mais 
frutado, com menos acidez e com 
taninos bem macios, isso você vai 
encontrar por exemplo, em vinhos da 
América do Sul. Argentina com seus 
Malbecs, no Chile com a Carménère… 
vinhos muito mais expressivos no seus 
aromas primários.

Quando você evolui na sua cami-
nhada,  tudo o que você procurava no 
início vai mudar, por que o seu paladar 
fica muito mais afinado. Geralmente, 
esses vinhos que têm pouca acidez, 
muito frutados, vão começar a te 
enjoar, e você vai procurar vinhos 
mais estruturados, com mais acidez, 
porque essa acidez vai te permitir 
salivar, e também ter uma percepção 
de aromas muito mais finos e muito 
mais elegantes.

Há alguma dica de como 
degustar?

Cada vez que você vai dar um gole, 
é muito importante fazer o vinho 
passar por toda sua boca, ou seja, 
colocar o vinho em contato com a sua 
saliva, com toda a superfície da sua 
língua, onde todos esses sabores vão 
aparecer e você vai conseguir ter uma 
leitura melhor do produto que está 
tomando.

Como harmonizar vinhos com 
alimentos?

É muito importante relembrar 
quem é o protagonista do prato. 
Quando você tem um alimento que é 
muito fino, com sabores mais leves e 
elegantes, você vai ter que procurar 
um vinho que acompanhe esse tipo 
de proposta. Aves, por exemplo, que 
tem sabores mais suaves, necessitam 
de vinhos menos marcantes, podemos 

harmonizar com a uva pinot noir, por 
exemplo.

Os vinhos quando são mais 
frutados acompanham  normal-
mente comidas um pouco mais 
exuberantes em aromas. É sempre 
importante relembrar que o vinho e 
o alimento são um casamento, um 
não pode se sobrepor ao outro.

A temperatura altera o sabor 
do vinho? Há uma temperatura 
ideal para cada tipo?

Sim, a temperatura altera 
algumas características do vinho. 
No caso dos vinhos tintos, a tempe-
ratura de serviço varia entre 14ºC 
e 18ºC. Quando o vinho tem mais 
acidez, geralmente deve ser servido 
um pouco mais gelado, e quando 
o vinho puxar para um vinho mais 
estruturado, com taninos mais 
marcantes e aromas um pouco mais 
exuberantes, a temperatura é em 
torno de 18ºC.

Nos vinhos brancos e rosés, a 
temperatura vai ficar em torno de 
7ºC até 12ºC, mesma coisa quando 
um vinho é branco ou muito mais 
elaborado, muito mais complexo, 
você necessita de uma temperatura 
um pouco mais alta. ■

DAS NOSSAS ADEGAS PARA SUA! 

OS MELHORES 
VINHOS DO MUNDO,
SEM CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO. 
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O que está bastante em alta é a barba, que é considerada 
a maquiagem do homem, quando bem feita pode melhorar 
a simetria do rosto. Muitos profissionais da área analisam o 
cliente somente de perfil, não levando em conta que nossa 
cabeça é tridimensional, então o profissional tem que ter 
muito cuidado com as linhas e ângulos a serem feitas, 
para chegar em uma harmonia facial. É interessante ter um 
cuidado a mais com a barba e utilizar produtos para mantê-la 
com uma aparência de  bem cuidada, pois uma barba e um 
cabelo alinhado te dá mais autoestima e passa credibilidade.

Muitos homens sofrem bastante com a calvície, queda 
de cabelo e falhas na barba, onde a estética masculina tem 
procedimentos clínicos para solucionar esses problemas, 

dando mais força, volume e fazendo crescer fios (quando 
o bulbo capilar ainda estiver ativo). O procedimento é feito 
com aplicações na região, junto do auxílio de nutricionista e 
produtos para usar em casa. ■
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Principais tendências de
cortes que têm feito a cabeça

dos homens
Na atualidade, com a evolução da barbearia e 
técnicas de corte, podemos dizer que não existe 
mais o certo ou o errado, o público masculino 
(influências) cria muita moda nova, por isso, o 
profissional tem que ter uma boa comunicação 
com o cliente para identificar qual sua personali-
dade, seu estilo, saber com o que trabalha e como 
gosta de arrumar seu cabelo.

É aí que entra a criatividade do barbeiro, somada 
àquilo que o cliente gosta e deseja, dando uma prati-
cidade em arrumar o cabelo, o que  inclui também o 
visagismo (conjunto de técnicas utilizadas para valo-
rizar a beleza do rosto de cada cliente) e o designer 
de corte. 

Um corte que está em alta ainda e que dificil-
mente vai acabar é o degradê, onde em cima pode 
ser penteado de diversas maneiras (levando em 
consideração a estrutura e linha de crescimento do 
seu fio). O degradê é feito utilizando uma máquina 
mais curta próximo à orelha do cliente, e com mais 
volume de cabelo na aresta, que é a parte que 
conecta o topo do cabelo com a lateral. Ele não 
precisa necessariamente ser muito raspado, mas 
quanto menor for a máquina, mais contraste. Sendo 
assim, quanto mais próximo e menor a máquina 
perto da orelha, mais baixo o corte se mantém, 
e conforme vai subindo, os fios são mantidos 
mais longos, o que gera um efeito de sombreado, 
podendo o barbeiro “brincar” com essa sombra para 
melhor o formato da cabeça.

Ainda que muitos prefiram o corte na máquina, 
tem também o pessoal do social, que gosta de 
cortes feitos todos na tesoura. Atualmente estão 
modernizando bastante esse corte, podendo 
aproveitar os fios mais longos dando mais textura 
e camadas, onde vai ficar com mais movimento. O 
corte todo feito na tesoura não possibilita um efeito 
tão curto quanto aqueles feitos na máquina podem 
apresentar, por exemplo, mas diferente deste, pode 
manter seu design por mais tempo.

Por Gustavo Gadotti

Por Vanessa Flores 
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Ricardo Luiz
A paixão pela adrenalina
do paraquedismo

CADERNO

L iberdade e muita adrenalina são dois sentimentos que 
podem resumir bem um salto de paraquedas. O som da aero-
nave, o salto em queda livre de uma altura que pode chegar a 
quase 4 mil metros e uma vista de tirar o fôlego. Para Ricardo 
Luiz, o Ricardinho, como é conhecido, o paraquedismo é mais 
do que um esporte radical, é um momento de desconexão da 
rotina, é seu estilo de vida.

A paixão e o sonho de voar é algo que sempre esteve 
presente na vida do Promotor de Eventos e Gestor da Audi 
Center.  Seu objetivo inicial era entrar na Força Aérea Brasileira, 
mas a vida o levou para outros caminhos. Na década de 
90, período considerado por muitos  como a “era de ouro’’ 
da música eletrônica, e em que o “teen pop” e o grunge 
despontavam com força no cenário musical, Ricardo iniciou 
a sua carreira como DJ. Na vida noturna, conheceu inúmeras 
pessoas e fez diversos relacionamentos.  No final dos anos 90, 
em meados de 1997 até 1998, gerenciou o Melão Jungle Club, 
local que foi mais uma grande escola para ele. No início dos 
anos 2000, criou a Raving – A Casa de Festas, e na sequência, 
foi convidado a ser um dos coordenadores das ações promo-
cionais do Bali Hai durante 4 temporadas.

 Mas o desejo de cruzar os céus pilotando uma aeronave 
ainda falava alto dentro de si. “Comecei a sentir o “gostinho” 
da noite e iniciei a tocada de DJ. Poucos anos após, me bateu 

a vontade de retomar o projeto de ingressar na EPCAR 
(Escola Preparatória de Cadetes do Ar), mas o meu 
tempo, por idade, já havia passado. Então ingressei no 
paraquedismo para me manter próximo ao mundo da 
aviação. E daí virou paixão, pois somado ao mundo 
dos eventos aéreos que eu acompanhava, do saudoso 
Circo Aéreo Onix Jeans, tive o Comandante Carlos Edo 
(in memoriam) como mentor e estimulador da minha 
caminhada no paraquedismo e no mundo dos shows 
aéreos, onde sempre obtive sucesso e respeito, pois 
buscava aplicar exatamente o que meus mentores me 
orientavam.”

Desde então são 25 anos de paraquedismo, 
inúmeros eventos e muitos saltos. “Entre os mais 
marcantes que realizei estão as duas últimas edições 
do Aero Show, no então Aeroclube de Joinville, pois 
passei de espectador a organizador do evento, que 
foi um dos maiores e mais bem organizados do país. 
Foram mais de 30 atividades realizadas entre paraque-
dismo e coordenação de shows aéreos em Joinville 
e região, que incluem apoio para a Esquadrilha da 
Fumaça e um fantástico show aéreo com o apoio do 
casal Carlos e Mônica Edo, realizado no encerramento 
da Semana da Marinha de 2014, em São Francisco do 
Sul ”, compartilha. ■
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