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OCentro de Conexões das 
Américas, localizado na Cidade 

do Panamá, é o hub da Copa Airlines, 
oferecendo conexões bem rápidas 
e serviço impecável. As bagagens 
são despachadas diretamente 
para o destino final do passageiro, 
não sendo necessário passar pela 
imigração quando em conexão. O 
aeroporto também dispõe de uma 
grande variedade de lojas duty free, 
com preços muito atrativos e opções 
que vão de chocolates e perfumes a 
eletrônicos e roupas.
A localização geográfica do Panamá 
e as condições do seu clima favorável 

permitem que o aeroporto seja 
operacional as 24 horas do dia, nos 
365 dias do ano. Os voos da Copa 
Airlines são programados de modo a 
minimizar os tempos de conexão, que 
levam em média 60 minutos.
Com uma das frota mais jovens 
e modernas da indústria e uma 
pontualidade superior a 91%, a Copa 
Airlines conecta o Brasil com os 
destinos caribenhos mais procurados 
pelos turistas brasileiros como 
Aruba, Bahamas, Colômbia, Cuba, 
México, República Dominicana e 
muitos outros no Caribe, América 
Central e América do Norte.
E ainda, o passageiro que viaja para 
qualquer destino além Panamá tem 
a oportunidade de parar na Cidade 
do Panamá, na ida ou na volta, sem 
custo adicional na tarifa por até 
quatro noites. Para solicitar este 
benefício, basta selecionar a opção 
“Reservar e manter meu itinerário 
por 24 horas” pelo site copa.com. 
Depois, o passageiro deve entrar em 
contato com a Central de Reservas 
ou Escritórios de Vendas e ativar 
esta vantagem.
A Cidade do Panamá é perfeita 
para uma parada antes ou depois da 
visita ao Caribe e tem ampla oferta 
gastronômica e de compras. O 

destino também encanta com praias 
cinematográficas e quase desertas. 
Um destino que surpreende!

A BORDO
A companhia aérea prioriza a 
praticidade na classe econômica, 
oferecendo espaço adequado entre 
as poltronas, telas individuais com 
sistema multimídia interativo e ampla 
programação, refeições saborosas 
e atendimento dedicado da equipe 
de bordo. Passageiros da classe 
executiva contam com check-in 
exclusivo e prioridade no despacho 
de bagagem, seleção gourmet 
exclusiva, acesso aos Copa Clubs e 
sala VIP Star Alliance, entre outros. 
O ar das aeronaves é constantemente 
renovado a cada 3-4 minutos, buscando 
contribuir para um ambiente saudável 
a bordo. Isso é possível porque todos 
são equipados com filtros de eficiência 
HEPA, que purificam até 99,97% 
das partículas de vírus e bactérias, 
semelhantes aos filtros de uma sala de 
cirurgia, segundo o fabricante.
A Copa Airlines adotou todas as 
medidas de segurança e higiene 
recomendadas pelas autoridades 
de saúde internacional. Tudo para 
tornar a sua experiência de viagem 
ainda mais segura.

Sol intenso, praia de areia fina, mar de água cristalina, 
sombra de alguns coqueiros e um drinque colorido na 
mão. Para ser feliz no Caribe, basta estar lá.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE COPA.COM.

SAIBA 
PORQUE A 

COMPANHIA 
AÉREA É UMA 
DAS LÍDERES 
DA AMÉRICA 

LATINA
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EDITORIAL
A Elite Magazine atuante, no seguimento editorial há 28 anos, retoma em seu Portifólio a 

Edição Elite Luxury.
Apresentando um conteúdo Fashion, Life Style e descontraído acompanhado do 

Empreendedorismo Feminino, além do universo Pet Style.
A Mulher vem alavancando o mercado Empresarial, sendo presença constante nos meios de 

comunicação, à frente de grandes marcas e seguimentos diversos.
Sabemos que hoje o mercado Pet tem liderança signifi cativa na sociedade, e os animais 

têm sido considerados parte da família. O mercado Pet segue liderando o ranking no ramo 
de alimentação e cuidados com saúde e beleza. Estamos muito felizes pelo grande número de 
protetores que vem surgindo atuantes conjuntamente com as autoridades na luta contra os 
maus-tratos aos animais.

Já estamos produzindo a Próxima Edição Elite Magazine, agora na versão com capa dura, e a 
Emissora REDE ELITE de TELEVISÃO com sinal para o mundo!

 Boa Leitura
José Luiz Ribeiro

Publisher





Fotos: Dawis Villar

Em meio a este momento de pandemia e diante das difi culdades enfrentadas, 
encontramos um grupo de Mulheres que vem desenvolvendo suas atividades e se 
destacando no universo empresarial.
Desejamos que a história de cada uma se identifi que com os nossos leitores, hoje a 
Mulher ocupa um espaço realmente signifi cativo em nossa sociedade e muitas tem 
sido o arrimo de familias inteiras.
Esperamos poder trazer outras histórias assim como essas em nossas futuras edições.
Boa leitura.

Solange Giarge 
Diretora Executiva

EMPREENDEDORISMO

MULHERES EMPREENDEDORAS



Eliete Pena
Desde menina gosta de ajudar pessoas e ser solidária.
Filha de empresários do setor da Moda na cidade de Jaú, SP, 

Eliete é formada em pedagogia, psicologia e moda.
Foi voluntaria da APAE de Jaú durante 12 anos antes do 

nascimento do seu fi lho, Cacá, que veio ao mundo com 
síndrome de Down. 

Cacá inspirou Eliete Pena a fundar a Associação Projeto 
Down de Jaú e Região.

De 1997 a 2011 foi conselheira e diretora da Federação 
Brasileira da Síndrome de Down do Brasil. 

Faz parte do conselho da ADID (Associação Integrada dos 
Downs da cidade de São Paulo).

Paralelamente ela sempre atuou no setor da moda, 
desenvolvendo layouts super estilosos para as vitrines das 
lojas de sua família, defi nindo moda junto aos tão respeitados 
fabricantes de calçados femininos de Jaú e interagindo com 
confecções famosas como a Ellus, Colcci e Carmim na escolha 
dos produtos a serem vendidos pelas lojas dos Pena.

No setor artístico, auxiliou a dupla João Paulo e Daniel 
com as roupas a serem utilizadas em seu primeiro vídeo e 
posteriormente foi consultora de moda para o cantor Daniel; 
especifi camente para o CD “Estou Apaixonado”, projeto em 
que escolheu todas as roupas para as fotos, inclusive a foto da 
capa do CD.

De 2015 a 2016 trabalhou para a rede Globo de televisão 
como consultora de moda com a equipe do programa de Ana 
Maria Braga.

Atualmente atua no auxílio e amparo de crianças e adultos 
com Síndrome de Down por todo o Brasil e fornece consultoria 
de moda e beleza para artistas, amigos, confecções e lojas de 
moda em todo o estado de São Paulo.

Eliete faz parte de diversos grupos de mulheres 
empreendedoras e solidárias como; Meninonas, Solidariedade 
e Alegria, Friends Forever e outros.

Em 2021 lançará nacionalmente seu primeiro livro. 

Fotos: Dawis Villar
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Jo Ribeiro
Texto Lourdes Castro

“Como se reinventar na maior metrópole do Brasil “.
Se fosse hoje seria fácil dizer, “tive que me reinventar por 

conta da Pandemia Covid 19”, mas há dez anos atrás o motivo 
foi bem outro, ressalta a CEO da W7 Eventos Jo Ribeiro e 
Jornalista do Portal Jo Ribeiro.

Jo Ribeiro é formada em Marketing e Comunicação, 
nascida e criada em Ribeirão Preto e tinha pretensão de 
viver na Europa, pois o fluxo de trabalho na sua região era 
infinitamente menor. Sendo assim, o destino a radicou em 
São Paulo e as oportunidades na sua área foram crescendo, já 
que Jo tem uma carreira extensa no universo corporativo de 
evento, do luxo e glamour.

Para a empresária acostumada com os holofotes de eventos 
grandiosos era pouco para uma cidade grande e desafiadora 

como São Paulo e ela queria sempre se destacar em qualquer 
coisa que fizesse. Como modelo marcou presenças em 
marcas renomadas. No mundo dos eventos mostrou que sua 
capacidade para realizá-los ia muito além do que só montar 
uma estrutura de eventos e torcer para tudo dar certo.

Os eventos eram totalmente estruturados desde o 
orçamento, a logística, contratação e treinamento de 
pessoal, montagem de stands, obtenção de recursos através 
de patrocinadores, etc. Os cases não pararam e vieram F-1, 
Apas, ABTCP, dentre outros em São Paulo. Desta forma a 
empresária criou como estratégia de marketing algo que a 
diferenciasse de outras empresas do ramo.

A área de comunicação entrou em ação, e assim nasceu o 
blog “Click Jo Ribeiro” cheio de variedades com foco total 
em eventos. A intenção era se tornar líder no mercado de 
eventos e conhecida como grande estrategista na área.

O blog Click Jo Ribeiro em um ano, não somente se tornou 
conhecido na capital paulista como recebeu diversos prêmios 
de comunicacão e destaque. Era tempo de crescer e subir 
mais alguns degraus, e após oito anos o blog foi incorporado 
ao Portal Jo Ribeiro. Com categorias focando em famosidade, 
tendências, eventos, gastronomia e viagens, o site é cheio de 
charme e atual, porque oferece jornalismo de qualidade para 
quem procura notícias e entretenimentos de qualidade.

E não parou por aí! Pisciana cheia de criatividade artística, 
inovadora no seu mercado de atuação, trouxe novidades 
para W7, o empreendedorismo artístico para agência, além 
de oferecer uma gama completa de serviços para clientes de 
qualquer porte e de qualquer segmento.

Assim em julho de 2020 a empresária lançou um concurso 
totalmente inédito, diferente de tudo que já foi visto: o 
Garota W7.O ousado concurso de beleza on-line recebeu 
mais de 200 candidatas inscritas do Brasil todo e dos mais 
diversos estereótipos de modelos.

Alguns empresários de eventos e mídias falaram para a 
CEO da W7 Eventos desistir, pois jamais daria certo fazer 
um concurso neste formato. Jo fingiu que entendeu que não 
daria certo e com persistência realizou o concurso e elegeu 
a Garota W7, totalmente on-line, criterioso e organizado. 
Abraçou o sonho de cada modelo e juntas provaram que a 
nova proposta deu certo e novos sonhos realizados.

Jo Ribeiro fechou o ano de 2020 com chave de ouro neste 
ensaio fotográfico, elegantemente vestida num look preto 
com acessórios que realçaram ainda mais sua beleza.

Para 2021 a W7 Eventos promete muitas novidades, 
afinal a pandemia e o confinamento de 2020 abriram novos 
horizontes para a empresa.



Loli
Em 31 de agosto de 1950 nascia no Sul do Brasil uma menina que seria 

iluminada pelo Universo.
Seu nome foi inventado e seu sobrenome de solteira remete a uma entidade 

muito conhecida por certa religião. LOILHANA MARIA PADILHA.
Sendo um nome difícil de pronunciar teve vários apelidos na vida : LILA, 

LOLITA, LO, LOILI , LOLA, LORI e finalmente o que prosperou LOLI.
Trabalhou por 35 anos e foi produtiva para a sociedade. A maior parte 

desse tempo dedicado a uma empresa americana do segmento do petróleo 
onde fez a sua carreira profissional de Secretária a Executiva de primeira 
linha reportando diretamente ao CEO da empresa.

Simultaneamente e como por milagre formou uma família de pai, mãe 
e quatro filhos, hoje todos adultos e casados gerando para ela três netos 
adolescentes.

Com a aposentadoria em 2010, resolveu fundar um grupo e expô-lo a uma 
nova mídia digital que surgia, o Facebook, o que atraiu muitas seguidoras 
que ao grupo quiseram se integrar.

Em 31 de agosto de 2013, o grupo já era integrado por mais de 100 
mulheres e assim se resolveu formaliza-lo num Movimento Social, sem fins 
lucrativos e sem identidade jurídica, como é até hoje.

Chama-se MENINONAS S.A. – SOLIDARIEDADE E ALEGRIA, da 
qual a menina iluminada pelo universo, é a Fundadora e Presidente, contando 
atualmente com 200 integrantes mulheres dos 20 aos 80 anos, com as 
mais diversas profissões e personalidades, fazendo o trabalho voluntario de 
solidariedade, sempre com muita alegria.

Nesse ano pandêmico de 2020 o movimento social trabalhou duas vezes 
mais que o normal, criando instrumentos virtuais que nos levaram a ajudar as 
Entidades Sociais que mais precisavam de auxilio nesse perído.

Todas as ações tiveram sucesso e foram registradas em fotos e vídeos 
que poderão ser encontrados na nossa fan page do Facebook: https://www.
facebook.com/meninonas.sa

Nesse mês de novembro, dia 25, de 2020 houve a celebração dos 10 anos 
de existência desse trabalho social.

Para finalizar o ano a Presidente Loli lançou em novembro uma coleção 
de semi joias folheadas a ouro e prata em metal nobre,  cuja arrecadação da 
venda reverterá para os projetos sociais do MENINONAS S.A.

Resumindo, o ano pandêmico trouxe coisas boas e a melhor de todas: 
gratidão ao universo por estarmos vivas e saudáveis. Isso é o maior luxo que 
se pode ter e compartilhar com essa edição especial da Elite Luxury.

www.meninonas.com.br
@meninonassa
@loilhanaalonso
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Meu nome é Maitê Brizola Gayotto, casada, mãe de três 
fi lhos, avó de quatro crianças lindas e autora do livro “História 
de uma vida ímpar”, minha biografi a. 

O livro conta a história de minha vida, desde a infância até 
os dias atuais, descrevendo minha trajetória, de menina de 
origem simples, nascida no interior de São Paulo, até tornar-
me uma pequena empresária. 

Fala sobre a luta pela sobrevivência, superação dos 
obstáculos com que a vida me presenteou e a força para 
continuar fazendo o meu melhor.

Durante muitos anos, exercendo a profi ssão de cabelereira 
eu pude conhecer inúmeras pessoas, conhecer suas histórias 
e, principalmente, suas lutas individuais. 

E isto me fazia pensar em todos os desafi os pelos quais 
passei e de como eu poderia incentivar estas pessoas a 
também superarem seus próprios desafi os, se eu conseguisse 
colocar minha história em um livro. 

Entretanto, minha vida sempre foi um carrossel de 
emoções e me surpreendeu novamente com o aparecimento 
do câncer, contra o qual luto até hoje. 

Isto me fez buscar ainda mais força para lutar e realizar 
meus sonhos. 

Eu precisava de ajuda para realizar este projeto e, 
felizmente, consegui realizá-lo através de meu marido e 
grande amor, Rodrigo Gayotto, também responsável pelas 
imagens e capas do livro, e minhas amigas, Lúcia Helena 
Conde e Soraya Jarjura.

Este foi um projeto iniciado no segundo semestre de 2019 
e concluído no início de 2020, apesar de todas as restrições 
vividas em tempos de pandemia.

A nossa vida é cheia de surpresas, nem sempre agradáveis, 
mas sempre vale a pena ser vivida, com amor e com coragem.

Maitê Brizola Gayotto
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Mary Rios é moradora de Alphaville, apresentadora e 
influenciadora digital. Apesar de ter se formado em Direito e 
também gostar muito de design de interiores, o que realmente 
faz seus olhos brilharem é o trabalho em frente às câmeras.

Mary possui dois companheiros inseparáveis, a Mel 
Rios @melrios_oficial e o Max Rios, @max_riosoficial, 
os dois são da raça Spitz e também são dogmodels e 
influenciadores digitais.

O amor pelos animais fez com que Mary Rios se tornasse 
uma defensora da causa pet.

Sua carreira na Tv inicou como protagonista do programa 
“Fora de casa”, contando sobre a vida no México, lugar onde 
Mary morou por cinco anos. Esse programa foi exibido no 
canal GNT e e Globo Internacional.

Depois participou do programa “O mundo segundo os 
Brasileiros”, exibido pela BAND.

Em 2013 quando retornou ao Brasil, foi convidada para 
apresentar o quadro “Design 360 graus com Mary Rios”, 
exibido pela Alpha Chanel. Abordando dicas de decoração e 
apresentando empresas do ramo.

Em 2016, seu quadro evoluiu e se transformou em um 
programa, o “360 graus by Mary Rios”, na TV Cidade em 
Osasco. Logo, a segunda temporada migrou para a Rede TVO 
em Alphaville, Barueri.

O ano de 2021 promete muitas novidades, a principal 
é a estréia   do seu novo projeto, o Programa Status com 
Mary Rios. O programa é destinado ao segmento de luxo e 
terá entrevistas inusitadas em embarcações glamourosas e 
limousines, com foco principal no entretenimento e lifestyle 
de empresários e celebridades. Outro grande diferencial é 
que os Pets também estarão presentes. No Programa Status 
você poderá participar de uma entrevista com seu filho de 
quatro patas, além de um quadro específico com dicas Pet, 
como adestramento, saúde, cuidados, moda e tudo que está 
relacionado a este universo fascinante!

Um dos quadros do programa, é “Chique é ser do bem” e 
promete incentivar e divulgar ações sociais. Mary Rios sempre 
acreditou e apoiou este caminho. Como Diretora Adjunta 
do Grupo Meninonas S/A- Solidariedade e Alegria, realiza 
trabalhos para  a comunidade da região em que vive (Barueri, 
Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, com trabalho 
voluntário nas áreas de ajuda humanitária, proteção ao meio 
ambiente e direitos dos animais.

Mary Rios

@maryriosoficial
Assessoria digital @marketingeafins



Este ano de 2020 não está sendo fácil e, assim, conciliar a 
vida profissional com a pessoal e, ainda, gerenciar uma casa, 
também não é uma tarefa simples.  Empresa, filhos, afazeres 
domésticos e muitas responsabilidades fazem parte da rotina 
da maioria das mulheres.

Então, unindo a inteligência emocional e o espírito 
empreendedor, a jornalista Uiara Zagolin decidiu alçar 
diferentes voos. Dedicou seus esforços ao portal de notícias 
Na Mídia, onde atua a mais de dez anos. Portanto, em um 
universo de quase 2 bilhões de sites, o portal Na Mídia ocupa 
o lugar entre os 40 mil mais vistos no mundo. Lembrando 
que existem mais de mais de 4.2 Milhões de domínios  .br e o 
Na Mídia está entre os 1.000 mais acessados no Brasil.

Sobre Uiara Zagolin  
Uiara Zagolin é jornalista e colunista social amparada 

pela  FEBRACOS – Federação Brasileira de Colunistas 
Sociais, ABRAMECOM - Associação Brasileira de Colunistas 
Sociais e de Mídia Eletrônica  e, também,   vice presidente 
da APACOS Associação Paulista de Colunistas Sociais. 

Atua como Delegada Regional São Paulo da ANI Associação 
Internacional de Imprensa; membro da WAoFP Worldwide 
Association of Female Professionals; Imortal da  ACLASP 
Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo.

Escreve para o Portal Na Midia,  EgoNotícias, Febracos,  ShowVip, 
Revista Mundo da Fama;  Portal Lithoral News, Expresso do 
Cerrado  e ainda é correspondente internacional do  TNYN  em 
Nova Iorque. 

Também, possui trabalhos como escritora pela  Editora 
Oficina do Livro, onde tem livros lançados como co-autora 
em São Paulo, Paris, Nova Iorque e Milão.

Assim como desenvolveu vários trabalhos como tradutora 
com  versão escrita de documentos, livros, revistas, teses,   
legendas de filmes e é ainda intérprete em  tradução oral de 
discursos, palestras, entrevistas, reuniões e apresentações 
em geral.

Como Designer de Joias e, como grande apreciadora 
de joias e todos os assuntos ligados à terra, principalmente 
as pedras, interessou-se em conhecer o mundo da arte da 
transformação do sonho em matéria através das maravilhosas 
peças da joalheria.

Atualmente, desenvolve peças e coleções exclusivas como 
designer de joias. Tem peças expostas na Itália, Alemanha, 
Japão e Inglaterra.

Uiara Zagolin  
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Zione Ramos -   Executiva de Negócios,   divorciada, natural de Montes Claros MG,   onde 
guardo a recordação da minha cidade natal, e dos meus queridos avós. Ainda criança vim para São 
Paulo,  onde constitui minha família, e tive a oportunidade de   desenvolver minhas habilidades no 
ramo da moda.   

No ano de 2015 comecei a fazer algumas formações na Mil Transformações, empresa 
consolidada no mercado do  desenvolvimento pessoal e profi ssional, fi z a formação em  Neuro 
Coaching,  Inteligência Emocional e Neurolinguística,  Master Oratória, Comunicação e Neuro 
Persuasão, com  Metodologias Internacionais,  utilizadas em Oxford, Harvard, Whorton, Columbia, 
entre outras Universidades. Essas formações me ajudaram a ter mais resultados e transformações 
na minha vida.

 Atualmente no ramo empresarial, em parceria com 
algumas mulheres, desenvolvemos um projeto de 
empreendedorismo chamado Preciosas, onde atuamos 
criando um grupo de consultoras de joias folheadas, 
proporcionando uma renda extra para mulheres 
de diversas cidades brasileiras,   com propósito de 
geração de renda, apoio emocional, e comercial para 
todas; atuo como executiva no grupo, captando mais 
participantes para o grupo. Pretendemos chegar a cada 
cidade brasileira, e que todas as mulheres que do grupo 
participem, tenha uma vida fi nanceira digna para si e 
para a família. Um projeto que me encanta, por poder 
proporcionar a entrada dessas mulheres ao grupo.

 Em paralelo ao projeto de empreendedorismo, atuo 
como Executiva parceira  no Programa Brasil Nordeste 
Em Destaque, com formato de uma revista eletrônica 
para a televisão brasileira e para o mundo por sua tv on-
line.

 Como mulher, mãe e executiva, me sinto realizada em 
ter a oportunidade de proporcionar o bem as pessoas, 
através do empreendedorismo e das ações sociais.

 O convite para compor a capa da Revista Elite 
Magazine, como mulheres reais, me deu a oportunidade 
de apresentar no editorial, os projetos que busquei para 
o meu crescimento e de todos ao meu redor. Uma 
imensa satisfação!

Zione Ramos



Lifestyle de lazer e tranquilidade

00

EMPREENDIMENTO

Situado no meio da natureza e a poucos minutos do 
centro de Lisboa, das praias de cascais e da histórica vila de 
Sintra, encontramos o Belas Clube de Campo, um Country 
Club, perfeito para quem deseja um lifestyle de lazer e 
tranquilidade, que alia soluções residenciais de alto padrão, a 
um conjunto de serviços e infraestruturas que proporcionam 
uma qualidade de vida única. Um local de eleição para quem 

A nobreza da região, aliada à paisagem natural existente e 
proximidade aos centros urbanos, fazem  do Belas Clube de 

Campo, em Portugal, um local único e a expressão do conforto, 
segurança e tranquilidade, essenciais aos novos tempos.

quer transferir a sua residência para Portugal ou para quem 
procura um investimento seguro.

Apelidado como “o queridinho dos brasileiros”, o Belas 
Clube de Campo é muito internacional, contando com 
famílias de mais de 30 nacionalidades, com os brasileiros 
no topo do ranking dos estrangeiros que vivem por lá. Para 
Gilberto Jordan, Presidente do Conselho de Administração 



da Planbelas “Portugal atrai um público internacional sofisticado, economicamente 
independente e que são culturalmente apreciadores do país e da nossa oferta”.

Com um dos melhores campos de golfe de Portugal, uma escola do berçário ao 6º ano, 
restaurantes, healthclub, clube de tênis e padel, minimercado e vigilância 24 horas, o Belas 
Clube de Campo propicia todas as facilidades para o estilo de vida que procura.

O novo modelo de trabalho provocado pela pandemia exigiu mudanças na organização das 
casas para tornar os espaços mais versáteis e preparados para esta nova realidade que veio para 
ficar, no Belas Clube de Campo é uma realidade há muito já incorporada. Na nova fase do 
Belas Clube de Campo, o Lisbon Green Valley, tanto os apartamentos como as townhouses 
dispõem de amplas áreas, varandas e home-office, uma característica essencial aos novos 
tempos, além de muitos espaços verdes e jardins.

O Belas Clube de Campo consagrou-se como um dos locais mais “verdes” em Portugal, 
já que desde a sua origem cumpre critérios rigorosos de sustentabilidade, paisagismo e 
urbanismo. O Lisbon Green Valley é um dos resorts imobiliários mais sustentáveis da Europa.
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FÉRIAS PÉ NA AREIA NO MELHOR 
RESORT DO BRASIL

20

Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf, um luxuoso resort cinco estrelas 
em Aquiraz, a trinta minutos de Fortaleza, conhecido como a “Veneza Tropical”

Nossa sugestão para suas férias deste verão é uma viagem rumo ao Ceará 
para passar uns dias no Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf, que voltou 
a ser eleito, pelo quarto ano, como “Melhor Resort do Brasil” do World Travel 
Awards 2020. 

Localizado em Aquiraz, a trinta minutos de Fortaleza, é conhecido como a 
“Veneza Tropical”. Um luxuoso resort cinco estrelas que dispõe de apartamentos, 
Villas suspensas sobre a lagoa e as Royal Villas, com piscina privativa e acesso 
direto à praia. 

DESTINOS



Um resort pé na areia, que inclui acesso direto à praia, o 
único campo de golfe de 18 buracos do Ceará, kids club com 
monitores e a está localizado a apenas 26 km do Beach Park, 
considerado o melhor Parque Aquático da América Latina.

 O verde e o azul vivem em harmonia neste belíssimo 
espaço com palmeiras e espaços verdes e uma lagoa formada 
por canais onde pode navegar de barco elétrico até ao píer 
das Villas. 

O Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf oferece vários 
atrativos para os seus hóspedes, garantindo diversão para 
todo o período de férias. Pode sair da praia de Marambaia, 
onde é localizado o resort e fazer um passeio de buggy pelas 

dunas móveis. Aqui, deixamos você decidir se é com ou sem 
emoção. Se você gosta de ainda mais adrenalina, os ventos 
fortes de Fortaleza formam cenário ideal para se aventurar 
com o kite surf ou surf. Quer curtir um pouco mais o visual? 
O stand up paddle é outra ótima opção.

Para manter as suas rotinas de exercício, aproveite a piscina, 
fi tness center, quadras de ténis e poliesportivas ou opção de 
hidroginástica. Caminhada na praia, mini golfe, bicicletas 
para adultos e crianças e todos os equipamentos esportivos 
para usufruir estão também à disposição dos hóspedes. Ou 
simplesmente relaxe neste paraíso.
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A Adolfo Turrion representa o mercado 
de luxo acessível no Brasil

“Hoje oferecemos ao nosso público uma experiência única de qualidade, 
conforto e beleza, comparável às melhores marcas italianas, inglesas e 
francesas a um preço justo”.

Texto Adolfo Turrion

da esq. para dir Hélio Machado, Felipe Maia, Marco Antonio Jordão

LIFESTYLE
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Com pouco mais de 2 anos de vida e uma clientela crescente, a Adolfo Turrion já é reconhecida 
como uma das melhores fábricas de sapatos brasileira e o seu posicionamento de acordo com um de 
seus executivos, Marco Antonio Jordão, é o chamado mercado de luxo acessível: “hoje oferecemos 
ao nosso público uma experiência única de qualidade, conforto e beleza comparável às melhores 
marcas italianas, inglesas e francesas a um preço justo”.

O principal responsável por essa ascensão é o e-commerce que responde por 85% das vendas 
da empresa. O faturamento de lojas online cresceu 47% no 1º semestre de 2020, em comparação 
com o mesmo período de 2019. As vendas totais do mercado digital brasileiro chegaram a R$ 38,8 
bilhões entre janeiro e junho de 2020, contra R$ 26,4 bilhões dos mesmos meses de 2019. O 
número foi impulsionado pelo crescimento dos pedidos, que saltou 39%.

Obviamente a pandemia ajudou a consolidar esses números e a Adolfo Turrion, que já estava 
estruturada para “surfar” nesse mercado, conseguiu manter suas vendas em um patamar muito 
bom durante todo o ano de 2020, comenta Felipe Maia, executivo responsável pela operação 
do site, logística e atendimento da empresa: “uma pesquisa divulgada pela Clearsale, já apontou 
o Brasil como um dos melhores mercados para o e-commerce, sendo que é a única nação latino-
americana que consta do estudo ‘Global Markets Watch: Os 10 países mais quentes de comércio 
eletrônico em 2020’ ”, complementa o executivo.
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Além do Brasil, aparecem na lista dos 10 países nos quais 
as empresas devem ficar de olho: Canadá, China, Alemanha, 
Itália, Japão, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados 
Unidos. E no caso do mercado de moda, a aposta em produtos 
bem acabados, confortáveis e de qualidade que remetam ao 
mercado de luxo acessível estão sendo responsáveis por essa 
alavancagem, onde marcas internacionais como Aussiebum, 
Uniqlo e aqui no Brasil a Adolfo Turrion estão bem posicionadas  
lembra Jordão, executivo responsável pela distribuição (lojas 
e MKT), Private Label e Exportação da marca.

Felipe Maia, cuja experiência no mercado digital de sapatos 
já soma 10 anos, explica que lá atrás foi muito difícil fazer o 
brasileiro comprar sapatos pela internet. A barreira era muito 
grande, porém um trabalho de “formiguinha”, focado e de 
muita paciência criou as bases para o que viria a ser a Adolfo 
Turrion.

Hélio Machado, executivo responsável pelo 
desenvolvimento, fabricação e qualidade, constata que 
trabalhar no mercado de moda exige uma atenção redobrada 
aos detalhes e acabamentos e só sobrevive nesse meio quem 
possui fábrica própria, total domínio dos processos fabris e 

de compra das melhores matérias primas condizentes com o 
mercado em que se atua. “Nossos Private Labels nos ajudaram 
a melhorar a qualidade e a atenção aos processos, o que fez 
com que 2020 fosse um ano de aprimoramento estrutural 
onde quem ganhou foi o nosso cliente final e os clientes de 
nossos parceiros comerciais”, esclarece.

Um produto de luxo acessível não abre mão da alta 
qualidade e mantém ainda uma política de preço e 
distribuição menos seletiva e mais abrangente. Atualmente, 
o mercado de luxo acessível tem tudo a ver com experiência 
e personalização de compra; ou seja, poder vivenciar algo 
que não necessariamente esteja relacionado a adquirir bens 
materiais ou algo personalizado e exclusivo que custe preços 
altos, mas que proporcione ao consumidor uma lembrança e 
uma ótima experiência. “E neste quesito a Adolfo Turrion se 
mantém com nota 5 no Google”, comenta Felipe Maia.

“Em nossa empresa as estratégias de comercialização e 
comunicação estão em sintonia com a proposta da marca 
e, principalmente, o negócio está preparado para suportar o 
posicionamento tomado”, finaliza Jordão.

www.adolfoturrion.com.br
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Roupas personalizadas 
são um ótimo 
investimento a longo 
prazo!

Fabrizio Allur, um dos nomes mais relevantes da alta costura voltada 
à moda masculina contemporânea sob-medida, inclui, na entrega, 
informações importantes sobre os cuidados para assegurar uma vida 
longa às roupas que produz.

• Bolsos e lapelas devem ser escovados com frequência para 
remover o pó;
• As manchas devem ser retiradas imediatamente com um 
pano absorvente e com delicadeza, sem esfregar;

Por Marco Antonio Jordão
Fotos Fabio Balbino/Arquivo Fabrizio Allur

Inegavelmente, a roupa é uma das necessidades básicas da 
humanidade. Ela serve como uma barreira higiênica e um 
bom escudo contra o clima quente ou frio.

Com o passar do tempo tornaram-se mais interessantes 
com o advento da moda, com a fabricação em escala e com 
o processo de combinação que, consequentemente, fez 
com que as pessoas se tornassem mais expressivas e suas 
personalidades passaram a se refl etir em suas vestimentas.

Em paralelo ao processo de industrialização, a roupa 
feita sob medida sempre esteve presente para quem 
pudesse investir em um caimento perfeito, em uma 
maior durabilidade, em materiais de qualidade superior 
ou para quem desejasse se destacar em seu estilo pessoal.
Por exemplo, ao escolher uma roupa para vestir em um 
evento especial, é melhor considerar o conforto em relação 
ao preço. As roupas personalizadas são bem ajustadas às suas 
próprias medidas, proporcionando facilidade e conforto no 
uso. Uma ocasião especial exige roupas superiores e isso não 
só vai melhorar a aparência dos participantes, como tornará o 
momento inesquecível. 

A moda se tornou parte da vida do homem, e quando se 
trata de roupas masculinas, trajes formais para ocasiões 
diferentes sempre fazem parte de seu guarda-roupa. Graças 
aos alfaiates especializados em todo o mundo, é possível ter 
roupas sob medida da mais alta qualidade.

E falando de investimento, um dos fabricantes de tecidos 
ingleses mais nobres, a Holland & Sherry, tem uma longa 
história na produção de produtos de alta qualidade, e é 
considerada o “Rolls Royce dos tecidos” por alfaiates da 
Saville Row, em Londres, onde a companhia tem sua sede. A 
seguir, as dicas da marca para cuidar dos trajes:

• Roupas amassadas se recuperam em ambientes úmidos. 
Pendure-as em algum lugar úmido e quente, como um 
banheiro, ou vaporize-as leve-  mente com água;
• Após o uso, deixe seu traje descansar; usar o mesmo por 
dois dias seguidos pode causar danos às fi bras;
• Pendure sempre a jaqueta em um cabide apropriado, que 
dê o correto suporte aos ombros, e acomode as calças na 
vertical;
• Evite colocar objetos nos bolsos, pois isso sobrecarrega as 
costuras;
• Desabotoe o paletó antes de se sentar;

• Guarde o seu traje em uma bolsa respirável para proteção;

• Lave o seu traje a seco pelo menos uma vez por temporada, 
mas tome cuidado, porque o excesso de limpeza a seco pode 
reduzir a vida útil da roupa.
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A técnica na New Sun garante uma pele bronzeada e ainda 
evita os prejuízos causados pela exposição direta ao Sol, como 
as vermelhidões, o aspecto descascado e as queimaduras. 

É sabido que o sol faz bem à alma, funciona como antidoto 
contra depressão e stress.

Estar bronzeado em qualquer época do ano é sinal de saúde, 
beleza e vitalidade. Transmite uma personalidade mais segura e 
atraente.

Mas tudo é questão de equilíbrio. Se o importante é proteção 
e segurança, as camas solares de alta pressão NEW SUN fi ltram 
os nocivos raios UV-B, presentes em quantidade inexpressiva.

Em salas individuais, sobre um confortável colchão e ouvindo 
sua música preferida, você vai adquirindo seu bronzeamento em 
sessões de 30 minutos; em média 3 sessões são sufi cientes para 
adquirir uma linda cor.

Dessa forma, obtemos um bronzeamento através dos raios 
UV-A, semelhante à exposição ao sol das 8 às 10h da manhã.

As camas da New Sun não fecham durante o funcionamento, 
proporcionando assim uma sensação de bem estar, graças a 
ventilação , som e comandos digitais para programação do 
bronzeamento adequado para cada tipo de pele.

O SOL NA 
             MEDIDA CERTA

NEW SUN
JARDINS

www.newsun.com.br
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 OUTONO INVERNO DA BALMAIN

12

Air France recebeu desfile de moda da Balmain em seus hangares de 
manutenção no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

A grife trouxe coleções masculinas e femininas que canalizam a sensação incrível 
de liberdade, nos lembram do poder que as viagens possuem de abrir mentes, 

animar espíritos e reunir aqueles que foram mantidos separados, pois todos nós 
esperamos pelos dias melhores que logo chegarão.

Fotos Balmain/Air France

LIFESTYLE



Os designs são sobre a beleza encontrada 
nos uniformes dos primeiros pilotos e 
astronautas, como os vestidos de paraquedas, 
botas de voo com cordões, jaquetas bomber 
e macacões cintilantes.
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Os acessórios têm um papel importante na 
coleção. Macias e estruturadas, as bagagens de mão 
são cobertas com uma variedade deslumbrante de 
cores, tecidos e estampas relançadas pela Balmain, 
e as bolsas são um show à parte - parecem bússolas, 
aviões de papel e almofadas de pescoço de viagem.
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MISS ENGAJADA

Flávia começou a trabalhar como modelo aos 13 anos 
fazendo desfi les e fotos publicitárias. Também muito cedo 
começou a participar dos concursos de beleza. Aos fi ns de 
semana fi cava na frente da televisão assistindo às partidas 
de futebol com o padrasto e os irmãos. Amava quando tinha 
Copa do Mundo. Ficava ligada em cada lance dos jogos. Assim 
nasceu a paixão pelo futebol.

Ela sempre foi estudiosa, mas largou a faculdade de Geografi a 
em 1989 para concorrer ao Miss Brasil representando o 
Ceará. Naquele ano o evento foi apresentado por Silvio 
Santos no SBT. A baiana-cearense desbancou duas fortes 
candidatas, a gaúcha e a paulista. Foi o começo de uma vida 
cheia de glamour. 

Ao retornar do Miss Universo, onde conquistou o troféu de 
melhor traje típico, Flávia viajou por todo o Brasil e trabalhou 
como modelo. Fez pequenas participações em novelas, 
teatro e começou a trabalhar como apresentadora na área de 
esportes da TV Gazeta. Foi uma realização, já que juntou o 
útil ao agradável: o trabalho com a paixão pelo futebol.

Flávia ainda trabalhou na TV Manchete com esportes. 
“Apresentava o programa A Grande Jogada e tínhamos na 
grade o campeonato italiano, o japonês, a fórmula Indy, o 
vôlei e o basquete. Aprendi muito”. 

A jornalista também passou pela TV Band como repórter 
e apresentadora, e foi âncora da rádio de notícias Bandnews 
Fm, onde atuou com o saudoso Ricardo Boechat. 

Com essa experiência foi convidada para apresentar 
eventos corporativos de grande importância. Entre eles, o 
Lide-Grupo de Líderes Empresariais. Trabalhou diretamente 
com o fundador João Doria. 

Engajada em projetos sociais com amigas misses, Flávia 
Cavalcante criou o Grupo Misses do Brasil em 2014 
juntamente com a Patrícia Godoi, Miss Brasil 91. O intuito 
foi promover encontros e realizar trabalhos sociais. Já foram 
atendidas entidades como a Casa de Velhinhos Ondina Lobo, 
Obras Sociais de Irmã Dulce, Mansão do Caminho Divaldo 
Franco, entre outras.

"A inspiração veio da Dona Dea, diretora da Casa de 
Velhinhos Ondina Lobo, que faleceu recentemente, aos 
93 anos. Um exemplo de voluntariado e solidariedade que 
nos motiva a somar esforços na construção de atitudes e 
incentivos de ajuda ao próximo", afi rma Flavia.

Flávia Cavalcante comanda o Grupo Misses do Brasil e ama futebol. 
Ela nasceu em Salvador, Bahia, e foi criada em Fortaleza, tanto que 
representou o Ceará no Miss Brasil 89. Fotos By Salani
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Paris Fashion Week
FASHION STYLE

Em Paris, a estilista Silvia Ulson marcou presença 
na semana da moda ao lados de famosos brasileiros e 
amigos artistas internacionais Fotos fatiarantes
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Em entrevista, Silvia conta: “Na verdade fiz 
minha vida fora do Brasil”. Ela morou muitos anos 
fora do Brasil, retornou para os filhos terem um 
crescimento ao lado dos avós e primos. Silvia  se 
formou como estilista fora do Brasil e sempre 
trabalhou com moda.



00

A Semana da Moda ficou marcada pelos 
desfiles da Balmain, Chanel e Valentino, onde 

esteve presente nos três.
@silviaulson
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NIGHT LIFE

Chama a atenção em todas as Gig’s; por onde passa 
é com certeza uma grande atração para qualquer 
lugar onde existam pessoas afi m de se divertir, seja 
em um club ou qualquer festa.

Sempre tocando hits da atualidade é certeza de 
público dançando e com as mãos para cima. 

Diferente de alguns dj’s ou tocadores de músicas, 
é uma ótima atração para a cabine pela forma como 
consegue entreter e interagir com o público em suas 
performances marcantes.

Vem se destacando desde 2012 como um atrativo 
para grandes clubs e festivais.

Já tocou nas casas mais conceituadas de São Paulo, 
onde os maiores nomes da música eletronica e hip 
hop mundial já passaram, entre eles: Erick Morillo, 
Calvin Harris, Paul Van Dyk, Phonique, Tocadisco, 
Thomas Gold, Goodwill, Taio Cruz, Will i am, Gui 
Boratto , Roger Sanchez, Skazi, felguk e Gustavo 
Mota; dentre outros.

Dj Ricco Galback 
Uma atração além da música
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Segurança e finanças
Heloísa Duarte, CEO da TechNetium fala sobre Fintechs, inclusão financeira e 
como tecnologia e segurança são importantes investimentos.

a  segurança cibernética  também cresceu. De acordo com 
levantamento da empresa Kaspersky, o ano passado registrou 
um aumento de 350% nesse tipo de ataque no primeiro 
trimestre, colocando o Brasil no topo dos países mais afetados 
no mundo. 

O investimento em segurança e tecnologia é a principal 
preocupação dos bancos e do sistema financeiro como um 
todo. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou 
que os investimentos feitos pelo setor bancário em tecnologia 
são da ordem de R$25 bilhões anuais, sendo R$2 bilhões em 
segurança cibernética. 

A segurança é fundamental para dar acessibilidade às 
pessoas e manter a sustentabilidade de todo o ecossistema. 
“Tecnologia e Segurança o tempo todo são o maior 
investimento das nossas operações. Se o usuário encontrar 
qualquer obstáculo quando acessa o seu aplicativo, ele já 
começa a sentir uma rejeição por aquele produto e pela 
navegação daquela operação. Então a gente investe muito 
em acessibilidade e segurança”, comenta.  

A modernização do setor financeiro nos últimos anos, com 
a entrada das fintechs e dos bancos digitais, foi consolidada 
por importantes mudanças regulatórias e de infraestrutura, 
como a regulamentação das fintechs de crédito e o sandbox 
regulatório. 

“A regulamentação traz a transparência e as regras que têm 
que ser colocadas desde o marco zero. Tem muita coisa para 
fazer, porque a segurança do usuário é primordial. Mas tem 
que ser uma evolução mesmo, tem que acontecer de forma 
contínua”, explica.

 Quase 10 milhões de brasileiros tiveram o seu primeiro 
contato com uma instituição financeira desde o início da 
pandemia da Covid-19, em março de 2020. Com os dados 
do Banco Central, é possível estimar ainda que cerca de 36 
milhões de pessoas continuam fora do sistema. 

Dois fatores influenciaram a aceleração da inclusão e 
acessibilidade nesse período: o distanciamento social, que 
tornou necessário o uso dos meios digitais; e o pagamento do 
auxílio emergencial, condicionado ao acesso aos bancos. “A 
pandemia mostrou que existem canais bastante seguros para 
cadastrar o seu cartão, para transacionar, para pedir comida; 
e isso faz cada vez mais parte do dia a dia. A necessidade 
do digital na vida das pessoas, dos meios de pagamento 
e da tecnologia financeira foram aceleradas por causa da 
pandemia”, afirma Heloísa Duarte, CEO da TechNetium. 

A TechNetium trabalha na sustentabilidade do ecossistema 
financeiro, promovendo a convergência de serviços bancários, 
empréstimos e pagamentos por meio de aplicativos móveis. 
Seu modelo de negócios detém fintechs que atuam 
diretamente com a expansão dos serviços bancários. “A 
participação das fintechs no mercado cresceu muito, elas 
conseguem desenhar produtos aderentes ao público com 
muito mais velocidade que os bancos. Muitas vezes o sistema 
financeiro alcança dois ou três níveis da cadeia de produção 
e as fintechs permitem continuar esse desenho até o final”, 
explica Heloísa. 

Segundo dados do Banco Central, ao menos 40 instituições 
financeiras iniciaram suas atividades em 2020. A tendência 
é de crescimento nos próximos anos, especialmente com 
o open banking, uma plataforma pela qual clientes podem 
compartilhar informações e encontrar serviços financeiros 
mais baratos. “O perfil do público desbancarizado é muito 
mais voltado para a oferta dentro da fintech do que do 
próprio banco. No começo se falava muito que as fintechs 
iam tomar espaço dos bancos, mas existem setores que as 
fintechs atuam e que o banco não quer atuar. Tem muito 
espaço ainda”, comenta.

Tecnologia e segurança são os maiores investimentos.
Se o ano de 2020 foi marcado pelo avanço da tecnologia, 

acelerado pelo distanciamento social, a preocupação com 
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Experiências: o futuro da Hotelaria

Desde o ano passado, ouvimos que a pandemia do 
coronavirus mudou tudo e, com certeza, o setor de serviços 
foi o mais afetado, como confirmou Paulo Mancio, presidente 
da rede hoteleira Accor na América Latina.  

“Uma das primeiras mudanças nas quais acredito é que 
com a proliferação desses aplicativos de reuniões virtuais, as 
viagens rápidas de negócios devem diminuir muito. Com isso, 
quase todas as viagens deverão ser feitas por puro prazer, o 
que aumenta nossa obrigação de oferecer uma experiência 
inesquecível”, afirma. 

Afora isso, Paulo acredita que mesmo após a pandemia, a 
preocupação com higiene deverá ser uma prioridade maior 
para os clientes: “antes, a pergunta mais frequente que 
recebíamos era sobre o sinal de wi-fi. Agora, com certeza, 
serão questões sobre a limpeza, para as quais nós já nos 

preparamos contratando alguns dos maiores especialistas em 
protocolos sanitários do país. Hoje temos, além das óbvias 
máscaras, medição de temperatura e álcool gel, e tapetes 
sanitizantes nas entradas dos quartos. Quem procurar a rede 
Accor, verá o selo All Safe de segurança sanitária e saberá 
que somos um lugar confiável mesmo durante a pandemia”, 
conta ele. 

Paulo também falou sobre o crescimento do Airbnb e tem 
certeza que é uma moda que veio pra ficar, mas não os vê 
como concorrentes e sim como outra opção para o público: 
“sempre vai haver pessoas que irão preferir o conforto de um 
hotel e quem vai ficar mais à vontade em uma casa, sendo 
responsável pela alimentação, por exemplo. Como falei no 
início, o segredo e futuro da hotelaria será proporcionar 
sempre a experiência mais prazerosa para o hóspede”, finaliza. 



Este é um endereço para o qual voltaremos com prazer após as férias de verão! Uma 
verdadeira instituição no cenário das cervejarias parisienses, o Relais Plaza propõe cozinha 
francesa delicadamente elaborada em um ambiente tão elaborado quanto; mas para tudo 
isso “instituição” não significa fazer concessões à criatividade!

Assim, para este outono, o chef Philippe Marc e as suas equipes reformularam o menu, 
propondo “alcachofras bretãs, beldroegas e trufas negras”, “tartar de bovino, mesclun e 
batatas fritas”, para não falar de um “frango assado no espeto à Bourbonnais”. Os chefs 
confeiteiros Angelo Musa e Alexandre Dufeu irão propor o seu conhecido “tudo sobre 
Vanilla” ou o seu delicioso “millefeuille”.

Sob nova direção
Marie Sauvage assume o lugar de Werner Kuchler no Plaza Athénée de Paris. 
A mais parisiense das brasseries reabre suas portas.  Acompanhe esta tão esperada 
reabertura na companhia da nova gerente do restaurante.
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Mas, acima de tudo, quando se trata do serviço, o espírito 
tão especial desse lugar está passando por uma pequena 
revolução com um sotaque feminino: Marie Sauvage foi 
nomeada como a nova gerente do restaurante. Dinâmica e 
apaixonada, ela está substituindo o icônico Werner Kuchler, 
que se aposentou recentemente.

Impaciente para abraçar essa nova função, a diretora 
altamente experiente compartilha seu entusiasmo assim: 
“Estou absolutamente feliz por me juntar às equipes do Plaza 
Athénée para assumir o comando do Relais Plaza. Este é um 
lugar icônico igualado por poucos em Paris. Eu sempre soube 
disso, já que costumava ir lá para almoçar ou jantar porque 
sempre amei sua atmosfera, sua culinária e sua alma única. 

O lugar é sublime, essencial, chique e parisiense. 

O Relais é uma lenda viva!
E pegar a tocha depois de Werner Kuchler, que passou 

47 anos aqui, é um desafio maravilhoso, de verdade. Minha 
experiência em relações públicas e depois no ramo de 
restaurantes, em Paris e no exterior, me permitirá - pelo 
menos assim o espero - divulgar o bom nome deste magnífico 
lugar por toda a parte com a ajuda de todas as equipes, tanto 
na sala de jantar e na cozinha! Mal posso esperar para começar 
a trabalhar com o Chef Marc. ”

Para o Sr. François Delahaye, diretor do Hôtel Plaza 
Athénée, “Marie personificará o Relais Plaza com sua 
elegância, bom humor e profissionalismo, ela é uma parisiense 
que eu vi trabalhando em seus restaurantes, ela tem força, 
alegria e atitude atenciosa que este lugar sempre teve”.
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Marie Sauvage e o Chef Philippe Marc
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GREAT TERROIR 

Por Ney  Ayres 

Seleção de lançamentos no Brasil, com destaque de produtores 
renomados que tiveram rótulos premiados com pontuações altas, 
ou comemorativos com produção limitada. São vinhos de guarda 
para colecionar ou degustar em um momento especial, e outros 
para desfrutar em momentos de lazer, mas com muita qualidade.

O vinho português Quinta do Castro da Ponte é um dos 
melhores vinhos produzidos na conceituada e premiada 
Quinta do Crasto, na região do Douro, reconhecida 
mundialmente pelas premiações internacionais. 

A safra 2016 acaba de desembarcar no Brasil, pela 
Importadora Qualimpor. Esse vinho é proveniente 
da vinha centenária que lhe dá o nome e é apenas 
engarrafado nos anos em que o vinho atinge um nível 
de qualidade excepcional, traduzindo-se num vinho vivo e 
concentrado, seu envelhecimento em carvalho francês de 
primeiro uso por 20 meses.

Para quem gosta de vinho do porto e cinema, a Taylor’s, 
lançou  um raro vinho produzido para celebrar o próximo 
fi lme “The King´s Man”. O Taylor´s Very Old Tawny 
Port King´s Man Edition surgiu de um encontro 
de vontades entre a Taylor´s e o realizador 
Mathew Vaughn.

Envelhecido durante quase 90 anos em 
velhos cascos de carvalho, é um vinho 
muito raro, de lote único, apenas 700 
garrafas, e grande complexidade. Para a 
sua produção, foram usados alguns vinhos 
raros e muito valiosos das suas extensas 
reservas, alguns dos quais feitos nos anos 
trinta. Apresentado em um decanter de cristal 
exclusivo com detalhes em ouro e uma luxuosa 
caixa de madeira. 

Outro grande produtor Italiano, Alessendro Mori (Il 
Marroneto ) apresenta o Brunello di Montalcino Madonna 
Delle  Grazie Riserve DOCG , safra 2013, da  região 
Toscana. 100% Sangiovese Grosso, trata-se de uma garrafa 

magnum  (1,5 litros ), embalada em caixa lacrada com cera 
numerada. Produção limitada de 1700 garrafas envelhece em 
botti de carvalho por 4 anos e 2 meses e por mais 10 meses 
em garrafa, este vinho conseguiu altíssimas pontuações dos 

maiores críticos de vinhos do mundo. Vinho de guarda. 
E por  falar em França, o destaque  é o  Gevrey-

Chambertinm, safra 2014, o renomado  Château 
de Santenay. Fundada no século IX, a casa foi uma 

das muitas propriedades do Duque de Borgonha, 
Philipe le Hardi o responsável por assinar o documento 
fundador da monocepage na Borgonha. A produção 
orgânica recebeu certifi cado da Terra Vitis e do HVE3 

(Hautes Valeurs Environnementales niveau) importado 
pela Cru Classe.

Para apreciadores de vinhos encorpados e 
uma boa pedida, poderoso, com taninos 

trabalhados, elegantes e equilibrado e fi nal 
delicado de longa persistência.

Prontos para degustar a bordo no seu 
iate ou na praia 

Vamos de Espanha com vinho branco 
Marques de Tomares. Vindo da Grand 

Reserva safra 2010 (Rioja), a vinícola 
localizada em Fuenmayor com produção 

familiar por mais de 4 gerações do grupo 
Premium Fincas, esse vinho amadurece por, 

no mínimo, 36 meses em barrica de carvalho 
francês. Aromático, frutas secas, intenso, sedoso e saboroso, 
com fi nal longo; ótimo custo-benefi cio, importado pela 
Casa Flora. Ideal para ser degustado com peixes encorpados, 
queijos e frutos do mar. 
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Floresta Galeria e Restaurante
Por Thaís Cuencas Santos, uma das idealizadoras do projeto.

Andando por São Paulo, pelo bairro do Jardins, mais 
precisamente na Rua Haddock Lobo 1012, você encontra 
uma linda porta de madeira. Os olhares curiosos pelas ruas 
já dizem tudo, o lugar chama a atenção. Mas é uma loja ou 
um restaurante? Os dois! 

O Floresta Galeria e Restaurante, inaugurado no final 
de 2019 não teve muita sorte, já que alguns meses depois, 
começou a pandemia. O desafio foi grande, e ainda estamos 
tentando nos manter, mas não desistimos, pois dos poucos 
clientes que temos, escutamos muitos elogios: “vocês têm 
futuro”, “que ideia genial”, “que lugar incrível”.

O conceito é inovador e exclusivo na região, pois o lema 
é: “Nada é eterno, tudo se transforma”, então, tudo aqui 
está à venda e, se saí uma mesa, outra entra em seu lugar. O 
espaço é aberto a artistas e designers, e o e-mail de contato 
é: contato@floresta.art.br.

O Floresta como galeria serve para que os clientes 
possam ver, sentir e adquirir arte e atualmente três artistas 
já passaram por aqui. Walter Rocha, que trabalha com 
resíduos de madeira, transformando-os em arte; as Irmãs 

Fanucchi, que nos apresentaram sua arte moderna; e Uelbo, 
que transforma madeira em peças requintadas e únicas. 

No Floresta Restaurante o ponto forte são a gastronomia 
e os drinks. Nada como uma deliciosa refeição e um bom 
drink em um ambiente bonito e bem decorado. O chef 
da casa, o baiano Marcelo Rocha está sempre pronto para 
conquistar qualquer um com sua culinária caseira deliciosa.

O espaço também pode ser locado para eventos privados. 
Aniversários, mini-weddings e reuniões.

No momento, também buscamos investidores que 
queiram nos ajudar a crescer e melhorar mais e mais nosso 
pequeno negócio.

Todo o esforço e disposição é o que fazemos para atender 
você, os clientes, os vizinhos da região e turistas que buscam 
um lugar como o nosso, para um bom momento de lazer e 
alegria. 

Quem sabe, um dia, nosso espaço seja reconhecido e 
recomendado como um ponto turístico da nossa cidade? 

Unindo arte e gastronomia, um nutre o corpo, e o outro, a alma.     
@floresta.art
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Inspirado nos melhores dining clubs ao redor do mundo

Reservas - @terrazzarooftop

Rua Francisco Tramontano 101 - Real Parque 
Rooftop Lounge

Uma vista deslumbrante de São Paulo

TERRAZZA ROOFTOP RESTAURANT
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CLÁSSICO CULT
Com o Pilot’s Watch Chronograph Edition “Tribute to 3705”, 

a IWC Schaffhausen viaja no tempo para homenagear o lendário 
Fliegerchronograph, de cerâmica (ref. 3705), de 1994.

Depois de ter ficado no esquecimento por quase um quarto 
de século, tornou-se um clássico cult e agora é considerado 
um dos modelos mais procurados da história recente da IWC. 

Esta nova edição reproduz fielmente o design do mostrador 
original que, ao invés de usar cerâmica, apresenta uma caixa 
feita de Ceratanium®, o  material inovador desenvolvido 
e patenteado pela IWC. Impulsionado pelo calibre IWC 
69380 e apresentando uma pulseira de couro de bezerro 
preta, o modelo está limitado a mil relógios e é vendido 
exclusivamente no site .  

Ao longo de seus 152 anos de história, a IWC criou 
ícones como o Big Pilot ou o Cronógrafo Portugieser. 
Porém,  escondidos nos arquivos, também se encontram 
grandes tesouros, como relógios que ficaram esquecidos até 
alcançarem uma fama inesperada. 

Este é o caso do “IWC Fliegerchronograph Keramik”, de 
1994, o primeiro Pilot’s Watch da IWC com caixa feita de 
cerâmica preta de óxido de zircônio. Apesar do uso deste 
material altamente inovador e de seu design purista, o 
cronógrafo teve pouco sucesso na época. Depois de apenas 
cerca de mil peças feitas, a produção foi interrompida alguns 
anos depois.

O mostrador é uma réplica do original daquele da década 
de 1990. Duas aberturas para medição de tempo são 
encontradas nas posições das 9 e das 12 horas, já os pequenos 
segundos estão localizados às 6 horas. Outro recurso desse 
modelo é a exibição do dia e da data às 3 horas.  O  “3705”  foi 
pioneiro no uso de cerâmica preta e a edição de homenagem 
também apresenta uma inovação recente dos especialistas 
em materiais da IWC: a caixa, os botões de cronógrafo e a 
fivela da pulseira são feitos de Ceratanium®, um material 

desenvolvido pela IWC que é leve e robusto como o titânio, 
mas também igualmente duro e resistente a riscos como a 
cerâmica. 

Na primeira etapa, os componentes da caixa são feitos de 
uma liga especial de titânio. Depois, as peças são tratadas 
em um forno, quando ocorre uma transformação de fase e 
a superfície do material assume propriedades semelhantes às 
da cerâmica.

Enquanto o original ref. 3705 era impulsionado pelo calibre 
7750 Valjoux, o novo Pilot’s Watch Chronograph Edition 
“Tribute to 3705” apresenta um movimento sofisticado com 
tecnologia Schaffhausen. Dentro da caixa de 41 milímetros, 
está o calibre interno 69380. Este robusto e preciso 
movimento de cronógrafo em design clássico com reserva 
de marcha de 46 horas é mais um dos avanços recentes dos 
engenheiros da IWC.



Design e Sofisticação
O Falcon 6X é referência de conforto, desempenho de longo 

alcance e eficiência de voo, com a maior seção transversal de cabine 
entre os jatos executivos construídos, segundo a fabricante Dassault.
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As áreas estofadas em toda a 
cabine são cobertas com tecidos 
microperfurados, entrelaçados, 
projetados em 3D e concebidos 
para oferecer proteção contra 
micróbios e absorver o som.

A Dassault Aviação é uma empresa de grande expertise 
no mercado da aviação executiva e militar. Pertence, de 
forma majoritária, à Família Dassault e é parte de um sólido 
conglomerado industrial diversificado. A empresa, que está 
presente em 90 países, em cinco continentes, emprega 
mais de 11.000 colaboradores e tem unidades de montagem 
e produção na França e nos Estados Unidos, além de 
instalações de serviço no mundo todo. Desde o lançamento 
do primeiro Falcon 20 em 1963, mais de 2.500 jatos Falcon 
foram distribuídos. A Dassault Falcon oferece uma variedade 
de seis jatos executivos, do Falcon 2000S bimotor, com 
cabine grande e alcance de 3.350nm, ao Falcon 8X trimotor 
de alcance ultralongo de 6.450nm e o novo Falcon 6X de 
cabine de fuselagem larga, um dos destaques da empresa. 

Os materiais e os acabamentos são otimizados 
para absorver ou refletir a luz de uma forma que 
assegure uma viagem relaxante e agradável. A 
iluminação ambiente, com controle inteligente, 
varia os padrões de cor de acordo com o tipo de 
atividade, hora do dia e estação do ano.

O Falcon 6X conquistou, recentemente, um importante 
prêmio internacional, o IYAA (International Yacht & Aviation 
Award), patrocinado pela revista britânica de design publicada 
pela The Design Society. Os vencedores são eleitos após 
um júri formado por profissionais da indústria, designers e 
clientes. O jato executivo transporta de 12 a 16 passageiros 
com assentos individuais em três lounges separados. Sua 
capacidade de alcance é de 5.500 milhas náuticas, que 
permite ligar rotas como Paris a Tóquio ou Los Angeles a 
Moscou. No Brasil, a marca tem crescido progressivamente 
sua presença no país e, recentemente, celebrou o 11º 
aniversário do Centro de Serviços de Sorocaba, o primeiro 
fora da Europa e dos Estados Unidos.
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EXCELÊNCIA ITALIANA 
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Equipe Luna Rossa Prada Pirelli conquista o Prada Cup e 
segue fi rme ao próximo desafi o: America´s Cup.

O vitorioso time italiano Luna Rossa, liderado pelo velejador 
Max Sirena, triunfou na Series 7-1 no Prada Cup sobre 
os ingleses -  Ineos Team UK, garantindo o direito 
de desafi ar os neozelandeses na 36º America´s Cup 
apresentada pela Prada e que acontecerá entre os 
dias 6 e 15 de Março no Golfo Hauraki.

Pela terceira vez na história, uma equipe 
italiana vai disputar o torneio America´s Cup. 
Houve apenas dois precedentes: em 1992, com 
o lendário Moro di Venezia liderado por 
Raul Gardini com Paul Cayard ao leme e 
em 2000, com o primeiro Luna Rossa, 
confi ada ao velejador Francesco De 
Angelis.

Esse notável objetivo foi 
alcançado através de paixão 
e treinamento intensivo, mas 
também por meio do suporte 
de uma base tecnológica maciça 
enraizada na criatividade e engenharia 
naval de ponta, características 
inconfundíveis na identidade italiana do time.

Atuando como cronômetro ofi cial e sendo 
reconhecida como a marca italiana líder nesta 
que é a mais importante e radical Regata, todos 
da Panerai  sentem-se honrados e privilegiados 
por fazer parte deste time vitorioso.

Trabalhar em conjunto com Max Sirena e com 
todo o time que compõe a equipe Luna Rossa Prada 
Pirelli permitiu à Panerai criar uma coleção de relógios 
de altíssima tecnologia, inspirados nos materiais high tech 
usados na America´s Cup, como por exemplo o Carbotech™, 
baseado na fi bra de carbono e conhecido por ter sido utilizado 
para construir o veleiro Luna Rossa AC75 monocasco.

Essa colaboração não se baseia apenas na aplicação da alta 
tecnologia naval aos relógios desta coleção, mas 

também na excelência italiana na vela, bem 
como na paixão pelas aventuras marítimas, 
valores aos quais a Panerai está associada e 

que também são compartilhados pela 
equipe Luna Rossa Prada Pirelli.

Olhando para o intervalo de dois meses 
entre as Regatas da America´s Cup 

World Series em Dezembro e na 
Prada Cup, fi ca claro que a seleção 
italiana aprimorou sua técnica, 
mantendo sua concentração rumo 
ao progresso diário.

A estratégia foi posta à prova 
no mar. Enquanto outros 
desafi adores buscavam alcançar a 
velocidade máxima, a equipe Luna 
Rossa focou-se constantemente 

em melhorar suas transições, 
sua capacidade de manobra e 

agressividade desde o início.
Em entrevista divulgada pelo 

velejador Max Sirena, o Diretor de 
Equipe compartilhou sua grande alegria 

ao afi rmar que está feliz não só por causa 
dos resultados da competição, mas também 

porque a equipe recebeu apoio de todos os 
envolvidos no projeto.

“Este grande time  está agora focado no próximo 
capítulo da Regata e não perderão o ímpeto. O time vai 
manter o ritmo sem baixar a guarda”, diz Sirena.

Conforme escrito há poucos dias pelo capitão Checco 
Bruni, “os italianos estão chegando! “.

os ingleses -  Ineos Team UK, garantindo o direito 
de desafi ar os neozelandeses na 36º America´s Cup 
apresentada pela Prada e que acontecerá entre os 
dias 6 e 15 de Março no Golfo Hauraki.

Pela terceira vez na história, uma equipe 
italiana vai disputar o torneio America´s Cup. 
Houve apenas dois precedentes: em 1992, com 
o lendário Moro di Venezia liderado por 
Raul Gardini com Paul Cayard ao leme e 
em 2000, com o primeiro Luna Rossa, 

enraizada na criatividade e engenharia 
naval de ponta, características 
inconfundíveis na identidade italiana do time.

Atuando como cronômetro ofi cial e sendo 
reconhecida como a marca italiana líder nesta 
que é a mais importante e radical Regata, todos 
da Panerai  sentem-se honrados e privilegiados 

Trabalhar em conjunto com Max Sirena e com 
todo o time que compõe a equipe Luna Rossa Prada 

também na excelência italiana na vela, bem 
como na paixão pelas aventuras marítimas, 
valores aos quais a Panerai está associada e 

que também são compartilhados pela 
equipe Luna Rossa Prada Pirelli.

Olhando para o intervalo de dois meses 
entre as Regatas da America´s Cup 

World Series em Dezembro e na 
Prada Cup, fi ca claro que a seleção 

agressividade desde o início.
Em entrevista divulgada pelo 

velejador Max Sirena, o Diretor de 
Equipe compartilhou sua grande alegria 

ao afi rmar que está feliz não só por causa 
dos resultados da competição, mas também 

porque a equipe recebeu apoio de todos os 
envolvidos no projeto.
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O belíssimo relógio modelo Submersible 
Luna Rossa Edição Especial 47mm está 
disponível para os clientes brasileiros.



Luxo, inovação e sustentabilidade
Azimut Yachts no Brasil passará a produzir a consagrada linha Azimut 
Atlantis. Será a única unidade de produção mundial que irá fabricar essa 
coleção de iates de luxo. Com a exclusividade em produção da linha Atlantis, o 
estaleiro no Brasil também amplia a sua participação internacional.

Fotos: Divulgação / Azimut Yachts
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Azimut Yachts no Brasil passará a produzir a consagrada linha Azimut Atlantis. Será a única 
unidade de produção mundial que irá fabricar essa coleção de iates de luxo. Com a exclusividade 
em produção da linha Atlantis, o estaleiro no Brasil também amplia a sua participação internacional.

Depois de um crescimento de 25% em 2020, fábrica da Azimut no Brasil espera continuar 
crescendo, destacando a inovação, a sustentabilidade e o design como as principais tendências no 
setor náutico, como afirma a vice-presidente da marca, Giovanna Vitelli. Assim sendo, já estão em 
andamento o estudo sobre a vinda de uma nova coleção; a Azimut Atlantis, com embarcações de 34 
a 51 pés, ideais para quem quiser ingressar no universo da marca de luxo e para quem prefere barcos 
de dimensões mais compactas, mas que mantêm a elegância e o conforto. 

“Desde o início, reforçamos que viemos ao Brasil para 
ficar, tanto para nos aproximar cada vez mais dos clientes 
brasileiros como em termos de força industrial; o que 
gera um ótimo reflexo ao desenvolvimento econômico 
e à náutica brasileira”, completa a vice-presidente. A 
expectativa é iniciar a produção da linha Azimut Atlantis 
ainda em 2021. Com isso, o aumento da produção de 
barcos deve dobrar nos próximos três anos e o número de 
empregos (que atualmente é em torno de 400 pessoas) 
terá um acréscimo nesse período de cerca de 50%. Pelo 
visto, a crise econômica do país, agravada pela pandemia, 
pode encontrar uma inusitada saída no setor náutico.
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Sinônimo de elegância

Flor da Vida - inspirada na sofi sticação 
japonesa, foi lançada na exposição na 
Embaixada do Brasil em Tóquio e Kyoto.

As Marianas - braceletes de prata, 
cobre e gemas, como citrino, ametista, 
peridoto e topázio, inspiradas na essência 
das mulheres modernas, dinâmicas e 
independentes.

Artista plástica e designer de joias Léia Sgro é sem dúvida 
uma mulher que tem um olhar sensível ao universo à sua 
volta. Tendo vivido em cidades como Londres, Viena, Boston, 
Tóquio, Madrid, Roma, Rio de Janeiro e São Paulo, casada 
com o empresário artístico Antonio Sgro e mãe da dupla da 
Warner Music, 2Strange, essa brasileira traduz por meio de 
suas peças, verdadeiras obras de arte, o valor do artesão, da 
joia de caráter próprio, digna de personalidades que não se 
contentam em ser meras vitrines.

Toda peça Léia Sgro Joias pontua e complementa um estilo 
próprio, singular.

Formada em design de joias pela renomada Hiko Mizuno 
College of Jewelry - Tokyo, a designer compreende e executa 
cada uma de suas peças.

Do design à escultura e fundição do metal, a artista imprime 

sua energia e talento em 
criações que encontram 
materialização em técnicas 
tradicionais, como a escultura 
em cera, ourives, montagem 
artesanal e o crochê em fi o de prata; 
artes que pela “emergencialidade” dos 
novos tempos, têm se perdido.

Suas inspirações são puras e instigantes, materiais como 
madeira reaproveitada, folhas naturais desidratadas e 
esqueletizadas pelo metal, diversidade das pedras e sementes 
típicas do Brasil, dão tom único e personalizado ao trabalho 
de Léia Sgro.

Pode-se dizer que o talento da designer existe por força e 
obra da natureza.

www.leiasgrojoias.com
@leiasgrojoias
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PAIXÃO 
POR FORMAS E CORES

ARTE

Evolution

Depois de chamar a atenção há dois anos, na Arte Basel, em Miami, 
Morgade apresenta nova e inspirado coleção que deverá agradar fãs e 
conquistar ainda mais admiradores

Cordis

Arquiteto e fotógrafo de moda e Fine Art conhecido por 
suas publicações sobre moda mundo afora nos apresenta 
aqui a sua mais recente criação; uma descoberta mágica! São 
fotografias abstratas, em que utiliza materiais plásticos como 
matéria-prima, transformando-os em exuberantes obras de 
arte.

Convidado em 2019 a expor na mais seleta mostra de 
arte contemporânea da atualidade, a Arte Basel, em Miami, 

Morgade desponta como um dos mais promissores artistas do 
cobiçado mercado de arte.

Apesar do recente ingresso na Fotografia Fine Art Gallery, 
Morgade possui colecionadores e investidores em suas 
criações, e se encanta quando fala sobre isso: “Me alegra a 
alma quando vejo pessoas apaixonadas pelas formas e cores 
de minhas obras”. Fica aqui a dica!

Conheçam a vasta coleção deste renomado artista.
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Carnaval

Coração
studiomorgade7@gmail.com 
@morgadephotographer
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HIPER REALISMO

ARTE

Elogiado pelos críticos Marcos Damascena é saudado por 
sua habilidade técnica e criativa.
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Artista hiper-realista, Marcos Damascena iniciou sua carreira 
em 2001, fundamentado nos conceitos da pintura e da filosofia. 

Durante dez anos, formou a base conceitual para uma jornada 
em busca do simbolismo da arte. Nesse encontro, colossal 
em todas as esferas, houve a criação de uma obra pura e 
detalhista que transmuta o conflito entre sincretismo religioso 
e miscigenação; poesia e sentimentos; a obra que traz no cheiro 
de tinta à óleo a magia das diferentes matrizes culturais. 

Esse caminho fez de Damascena um artista premiado, ao 
retratar em os traços de Naomi Campbell. Em 2010, foi o 
primeiro brasileiro selecionado para a Art Renewal Center, 
ARC, de Nova York, um dos maiores institutos de arte do 
mundo, onde passou a pertencer ao quadro de mestres vivos, 
o Associate Living Master, reservado a artistas em nível de 
grandes mestres como, por exemplo, Rembrandt. 

Dentre seus reconhecimentos, foi convidado a ser membro 
da Mondial Art Academia, na França, e da Accademia 
Internazionale d´Arte Moderna, em Roma, na Itália. Com 
a exposição “Véu de Expressões” foi congratulado com a 
medalha de ouro nos Salões Internacionais de Viena e de Roma, 
na Associação Paulista de Belas Artes, a APBA, e na Native 
American Fine Art, NAFA. 

Atualmente, suas obras fazem parte de coleções particulares 
no mundo todo e ele também é fundador da Academia 
Damascena de Arte, Cultura e História, ADACH, que visa 
levar a arte às crianças de diferentes classes sociais.

Marcos Damascena



ARTE E CULTURA

ARTE

Fabio Porchat, Presidente da ALA, é considerado um dos cardeais da militância 
cultural brasileira e, quando parlamentar por São Paulo, era intitulado pela 
mídia e pela classe artística, como o Deputado das Artes.

Com sólido currículo nas áreas culturais brasileiras, seu 
nome se estendeu paulatinamente pela América Latina.

Escritor e cineasta, tem seis livros publicados e filmes 
premiados nacional e internacionalmente, como Geração 
Traída, Medalha de Ouro no Festival Internacional de Curta 
Metragem, Londres; Fulvio Pennacchi, documentário 
premiado com a Medalha de Ouro no Festival de Guadalajara, 
México e participou como ator do longa metragem Viagem 
ao Fim do Mundo, vencedor do Troféu Leopardo de Prata, 
em Locarno, Suíça. 

Como curador de exposições de artes que realiza em 
diversos estados brasileiros e em países do Mercosul, Porchat 
alavanca os artistas expositores, na divulgação dos seus nomes 
e na valorização das suas obras. 

Entidade com sedes no Brasil, Uruguai, Argentina, Chile 
e Peru, a ALA organiza eventos que congregam as artes 
latino-americanas e estimulam o congraçamento dos artistas 
em diversos segmentos culturais, como literatura, teatro, 
cinema, música e artes plásticas.

Doublé de intelectual e socialite, Fabio Porchat é pai do 
apresentador e humorista, seu homônimo, que iniciou sua 
carreira literária assinando uma coluna de humor na Revista 
ELITE.

O presidente da ALA é presença obrigatória nos principais 
eventos que compõem o Calendário Latino Americano.

E, para melhor coordenar as atividades acadêmicas, executa 
diversos projetos pelas Leis de Incentivo à Cultura.

Recentemente publicou um romance autobiográfico, A 
Breve e Longa Vida de Joaquim Conceição e já tem no prelo 
um romance de ficção, Aurora em Dia Nublado.





Quando pensamos em cabelos bonitos e saudáveis, logo imagina-se qual cosmético seria o 
responsável por dar esse resultado, e foi essa a principal motivação que lapidou a farmacêutica Dra. 
lzabel Faidiga ao longo desses 25 anos atuando no setor cosmético.

Prestes a completar 50 anos, a empresária, mãe de três filhos e farmacêutica, Dra. lzabel Faidiga 
possui uma trajetória de sucesso no setor cosmético brasileiro. 

Há 25 anos atuando no setor cosmético, Dra. lzabel está a frente da Timage Indústria Cosmética, 
onde atua no setor de desenvolvimento. Com expertise no desenvolvimento de cosméticos 
personalizados, atende diversas marcas de sucesso nacional e internacional.

Empreendedora de sucesso, Dra. lzabel está sempre presente em diversas feiras internacionais de 
cosméticos e matérias primas, em busca de ativos que enriqueçam as fórmulas cosméticas trazendo 
inovações para seus clientes.

A procura por cosméticos brasileiros no mundo é uma realidade crescente, o que destaca e valoriza 
ainda mais o trabalho de Dra. lzabel, que já conta com mais de 20 marcas internacionais produzindo 
na sua fábrica. Ela salienta que a cosmética evoluiu muito e que hoje em suas formulações, consegue 
combinar ativos naturais com ativos de alta performance apresentando resultados satisfatórios para 
uso do cliente.

Sempre com foco no desenvolvimento, sua indústria Timage está ampliando suas instalações que 
antes só fabricava produtos capilares e hoje irá incluir os dermocosméticos e perfumaria para melhor 
atender seus clientes.

Foto Arquivo pessoal

Uma mulher de sucesso na 
indústria farmacêutica

DRA. IZABEL 
FAIDIGA

PEOPLE

“sempre presente em 
diversas feiras internacionais 

de cosméticos e matérias 
primas, em busca de ativos 

que enriqueçam as fórmulas 
cosméticas trazendo inovações 

para seus clientes.”
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RONNIE VON 
E LEO VON

Ronnie Von vira youtuber com muito estilo
Considerado como um dos mais influentes e carismáticos 

profissionais da comunicação e com mais de 50 anos de 
carreira, o apresentador Ronnie Von cedeu aos encantos da 
internet em 2020 e decidiu se tornar youtuber.

O sucesso do Príncipe cantando e interagindo com os 
fãs no Instagram alimentou o pensamento de investir mais 
tempo nessa nova ferramenta capaz de atingir milhares de 
usuários na web.

“O YouTube para mim era uma grande novidade. Eu 
não tinha nenhuma experiência em relação a esse tipo de 
plataforma. O próprio canal me parecia uma coisa bastante 
distante, uma vez que toda a minha formação é em televisão 
aberta”, declarou Ronnie.

Ainda que não conhecesse bem o enorme universo que 
existe no Youtube, a ideia de ter liberdade para escolher os 
assuntos que levaria para o seu público foi determinante na 
decisão de aceitar e se tornar um criador de conteúdo no 
Youtube.

O canal “Garagem do Ronnie” fala sobre gastronomia, 
lifestyle, vinhos, botânica, e traz entrevistas com 
personalidades interessantes, além do apresentador falar 
sobre sua trajetória profissional. 

“O que me estimulou bastante a encarar esse novo desafio 
foi ter uma liberdade enorme no desenvolvimento do 
conteúdo, isso era muito interessante”, finalizou o Príncipe.

Leo Von, filho de Ronnie, segue firme na carreira musical
Após morar e trabalhar por alguns anos nos Estados Unidos, 

Leo Von retornou ao Brasil em 2019, após receber convite da 
gravadora Midas Music, de Rick Bonadio. .

Logo no ano seguinte, um pouco antes da pandemia chegar 
ao Brasil, ele realizou o seu primeiro show em São Paulo, 
cantando o sucesso “Viva o Que Vive em Você”.

“Foi uma experiência incrível cantar no Brasil após anos 
nos Estados Unidos. Todo trabalho feito foi deixado naquela 
noite, com minha família e amigos presentes” declara Leo.

Fã declarado dos Beatles, assim como o seu pai, o jovem 
artista faz sucesso nas redes sociais exibindo suas produções 
e covers que compartilha com os fãs. Também atua como 
produtor musical desde o ano passado, quando lançou, em 
parceria, “On Hold”.

“Infelizmente a pandemia atrapalhou muitos planos que 
tínhamos, como um segundo show que já estava planejado. 
Porém não deixamos de trabalhar, e tivemos tempo para 
produzir muita coisa que em breve será aproveitada e exposta 
para todo mundo curtir”, finaliza Leo.
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FELICIDADE? 
QUE HISTÓRIA É ESSA?

PEOPLE

Por Mara Ferraz       Foto Studio47 - Filipe Paes

Tudo o que vive em mim também vive no outro. Sinto no ar 
uma dor comum,  a dor da falta de vontade de enxergar o lado 
lindo da vida. Essa tal felicidade parece ser mesmo da “pá virada”. 
Tem vontade própria, porque está totalmente aliada à minha 
capacidade de distribuir as sensações que me causam bem ou 
mal. A história se repete quanto mais lamentamos a falta de 
algo que não temos; mais do que não querermos, atraímos. Mas 
o que é felicidade? 

Provavelmente você, que está lendo este texto agora, tem 
uma resposta que é única e intransferível. Também existem 
as respostas do senso comum: ter saúde, amor e dinheiro. O 
assunto é rico e começou a ser discutido na Grécia antiga. Tales 
de Mileto, no século 7 a.C., dizia que é feliz “quem tem corpo 
são e forte, boa sorte e alma bem formada”. Pelo visto, desde a 
Grécia antiga que se acredita na sorte. Sócrates defendia que 
uma pessoa feliz é uma pessoa virtuosa; na visão do pensador era 
melhor sofrer uma injustiça do que causá-la, e quando pensava 
sobre o tema, era como se aproximar do divino. 

Caminhando na Idade Moderna, depois de lincarem felicidade 
com prazer, veio o iluminista Kant e afi rmou algo de suma 
importância: “a condição do ser racional no mundo, para quem, 
ao longo da vida, tudo acontece de acordo com o seu desejo e 
vontade”. Saindo dos braços da fi losofi a, a felicidade passa a ser 
“um direito do homem”. O inglês Bertrand Russell (1872/1970) 
na obra “A conquista da felicidade”, concluiu que é necessário 
alimentar uma multiplicidade de interesses e de relações com 
as coisas e com os outros homens para ser feliz. Resumindo, 
para ele a felicidade é a eliminação do egocentrismo. Para dar 
uma sacudida no tema, em 1989, o fi lósofo espanhol Julián 
Marías escreveu o notável livro “A felicidade humana” e chegou 
à seguinte refl exão: “a ausência do pensamento fi losófi co sobre 
‘a conquista da felicidade no mundo contemporâneo talvez seja 
um sintoma de como esse mesmo mundo anda muito infeliz’ “. 

Então, depois de entender que o tema, a busca e as conclusões 
navegam pelos mesmos mares, vou lembrar que se amar, pensar 
em coisas que provoquem boas sensações, doar-se, espalhar o 
bem, agradecer, são atitudes que nos aproximam desse grande 
desejo de ser feliz. De fato, felicidade pode estar no DNA de 
algumas pessoas, na busca incansável de outras, mas tem uma 
coisa que é sensacional na felicidade: a gente pode escolher ser 
ou não feliz; motivos nunca faltam, porque vem de dentro. A 
felicidade quer viver. Com o que você a tem “ALIMENTADO”?
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Em 29 de setembro de 2020, foi sancionada a chamada Lei 
Sansão – denominação dada em homenagem ao cão pitbull 
de nome Sansão, que teve suas patas traseiras decepadas por 
agressores - que altera a Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes 
Ambientais), para aumentar a pena cominada ao crime de 
maus-tratos aos animais, quando se tratar de cães e gatos.

Até então, os cães e gatos vítimas de qualquer tipo de abuso, 
maus-tratos, ferimentos ou mutilações estavam amparados 
pelo artigo 32 da Lei nº 9.605/98, que protege os animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A 
pena para quem maltratasse um cão ou gato era de três meses 
a um ano de detenção, além da multa.

Além disso, o § 2º do artigo 32 da referida lei prevê uma 
causa de aumento de pena (de 1/6 a 1/3), que é aplicada quando 
ocorre a morte do animal em decorrência de maus-tratos.

Com a entrada em vigor da nova lei (Lei nº 14.064/2020), 
foi acrescido no artigo 32 o § 1º-A, que endureceu a punição, 
prevendo para os casos de maus-tratos a cães e gatos pena de 
2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.

Comete este crime, por exemplo, desde quem chuta um 
gato ou cachorro, quem joga água quente, dá pauladas nestes 
animais, etc., até quem joga um cão ou gato pela janela ou 
decepa suas as patas.

Antes da mudança legislativa, a pena para esta conduta era 
de três meses a um ano de detenção e se mostrava insufi ciente, 
pois possibilitava penas alternativas e acordos penais, o que 
gerava uma sensação de impunidade.

É fato que a violência contra os animais gera revolta, 
principalmente quando os maus-tratos ocorrem contra os 
cães e gatos, que são as principais vítimas. Essa lei veio para 
responder aos anseios da sociedade, representando mais uma 
iniciativa no combate à violência contra os animais.

Punição severa para quem 
maltratar cães e gatos

00

Adriana Filizzola D’Urso, advogada criminalista, mestre e 
doutoranda em Direito Penal explica tudo o que precisamos saber 
sobre a nova legislação que prevê punições mais duras para quem 
maltratar cães e gatos.
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DONA DO SEU DESTINO
A influencer Natali Matos fala sobre o poder de influenciar tantas mulheres.

Natali Matos é uma mulher que inspira e prova 
que com boas ideias é possível estar na moda e ser 
dona do seu próprio destino.

Com formação em administração de empresas, 
a influencer não estava mais satisfeita em 
trabalhar na área financeira e decidiu inspirar 
mais mulheres com sua moda aparente. Sempre 
foi uma mulher criativa e que gostava de se vestir 
bem e procurava saber o que estava em evidência 
no mundo da moda. Apaixonada pela dança 
também decide sair de Cuiabá - MT, veio a São 
Paulo e foi trabalhar como vendedora de roupas  
que garimpava no bom retiro e revendia, além de 
trabalhar como modelo.

Natali se estabilizou no mercado e decidiu que 
era hora de se dedicar ao que realmente lhe dava 
prazer e fazia feliz: trabalhar com o público e 
dividir seus conteúdos com outras pessoas. “Não 
precisamos usar grife para estar na moda, podemos 
nos inspirar na moda de marcas brasileiras, que 
tem coisas muito especiais e com um pouco de 
conhecimento podemos compor um look incrível 
e, o mais importante, barato”. 

“Eu amo deixar aflorar outras mulheres, através 
de minha essência e para isso tenho perucas 
de diversas cores, onde componho meus looks 
inspiração”, completa. 

A mulher moderna pode tudo, pois é dona de si, 
é empoderada e capaz de ser e ter tudo que quiser, 
basta ter a orientação de bons profissionais, que 
até pode ser aquele do salão de beleza do seu 
bairro, basta acreditar em si. Estar na moda é se 
compreender e saber o que cabe ou não no seu 
corpo, ter bom gosto e bom senso. Para finalizar 
deixo que pensem no que definem como moda: 
“Na moda assim como em outras áreas, nada se 
cria e sim se ressignifica “.

      Por Melly Ramalho      Foto Marcos Duarte

PEOPLE

@natalimatosreal
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A vacina mais eficaz contra golpes 
virtuais é a informação

PEOPLE

O mundo foi surpreendido com a pandemia do coronavírus, 
ocasionando mudanças radicais no comportamento da 
sociedade, como na forma de viver, se relacionar e trabalhar. 
Nessa nova realidade, na qual quase tudo depende do 
computador e do smartphone, um impacto tecnológico 
gigantesco se impôs e todos se viram obrigados a adaptar-
se. Com o trabalho não foi diferente, acelerando, e muito, 
um processo que já estava em andamento: o crescimento do 
home office.

As circunstâncias levaram à migração para o trabalho à 
distância, ainda de forma precária, improvisada ou pouco 
organizada, gerando problemas e propiciando uma série de 
riscos, especialmente no tocante à segurança da informação. 

Ao contrário da proliferação das lives, que dominaram o 
ambiente virtual nos primeiros meses da pandemia, assistiu-
se ao aumento constante das ocorrências dos golpes aplicados 
virtualmente. E, dentre os golpes mais populares, estão 
aqueles que buscam acessar os aplicativos alheios de trocas de 
mensagens, como o WhatsApp. Esses golpes, óbvio, buscam 
uma vantagem financeira para o golpista, que se utiliza, na 
maioria das vezes, de recursos tecnologicamente “simples” 
para atingir o seu objetivo.

Atualmente, após mais de um ano da pandemia e desse novo 
tempo, destacam-se duas modalidades principais de golpes 
virtuais. Na primeira, encontram-se os que buscam subtrair 
o próprio aplicativo de trocas de mensagens (neste caso 
perde-se o acesso ao aplicativo, que passa a ser operado por 
terceiros); e na segunda modalidade, encontram-se aqueles 
que não retiram o acesso dos seus legítimos proprietários ao 
aplicativo, mas que criam outro perfil no app de mensagens, 
usando um novo número de celular, com o nome e a foto 
desses proprietários, visando passar-se por eles.

Em qualquer dessas hipóteses, a finalidade é o cometimento 
de estelionato, uma vez que se busca obter uma vantagem 
econômica e a vítima é induzida a erro. O estelionato está 
previsto no art. 171 do Código Penal e estabelece penas de 
1 a 5 anos. Ressalta-se que, no caso da vítima ser idosa, a 
pena será aplicada em dobro, conforme o parágrafo 4º deste 
mesmo artigo.

O modus operandi do golpista, nestas citadas modalidades, 

se dá das seguintes maneiras. Na primeira, o golpista, por 
exemplo, aproveitando-se da expetativa da população e 
passando-se por agente público, faz contato com a vítima 
e oferece a vacina contra o Covid-19. Esse golpe tem início 
com o envio de uma mensagem sobre um agendamento para 
a vacinação contra o Covid-19, supostamente pelo Ministério 
da Saúde. Em seguida, o golpista, bastante persuasivo, 
convence o ouvinte a lhe informar o código, recebido 
no celular, por SMS, dizendo se tratar de um número de 
protocolo. Porém, este código, na verdade, dá acesso à conta 
do WhatsApp daquela vítima.

Já na segunda modalidade, não há invasão ao aplicativo; 
na verdade, é criado um novo perfil no app de mensagens, 
usando um número novo de celular, mas com o nome e a 
foto de um terceiro. Na sequência, são enviadas mensagens 
para essas vítimas selecionadas (conhecidas da pessoa que 
aparece na foto, por quem o golpista se passa), informando 
que seu número de telefone mudou e solicitando que a vítima 
cadastre este novo número de celular.

Invariavelmente esse golpista, de modo bastante 
convincente, conta uma história, relatando algum problema 
que teve para efetuar um pagamento, que precisa ser realizado 
naquele mesmo dia. Nesta etapa ele pede ajuda à vítima, para 
que esta realize a transferência de certa quantia, e promete 
que, no dia seguinte, no primeiro horário, devolverá o dinheiro 
da transferência, o que não ocorre.

Lamentavelmente, houve um crescimento significativo na 
quantidade de golpes aplicados neste período de pandemia. 
Diante disso, a vacina mais eficaz contra estes golpes é a 
informação sobre como se proteger, além da ativação de dois 
fatores (ou verificação em 
duas etapas) no WhatsApp, 
e também em todos os 
aplicativos que possuírem 
esta funcionalidade, pois ela 
criará uma barreira adicional 
de proteção em seus 
aplicativos contra ataques de 
golpistas. Na internet, todo 
cuidado é pouco.

Flávio Filizzola D’Urso, advogado Criminalista, mestrando em direito penal 
pela USP nos dá dicas para não cair em golpes virtuais
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REALIZANDO UM SONHO!

PEOPLE

Foram anos de treino e busca, mas o surfista paulista Arno 
Anhelli está muito próximo de realizar um sonho: bater o 
recorde mundial na temporada 2021/2022 do Surf Marathon 
Wave Pool. São sete horas diárias de treinamentos com o 
preparador Marcio Torres para surfar por 25 horas na piscina 
do parque aquático Wadi Adventure, em Abu Dhabi. Vale 
observar que a cada hora surfada, serão doadas mil mudas 
de roupas para a caridade. Tal feito tem como objetivo não 
apenas medalhas e troféus, mas também chamar a atenção 
para a preservação dos mares e também para a construção de 
mais piscinas de ondas de surf em todo o Brasil. 

A expectativa é grande, mas pequena perto da história. 
Após o primeiro recorde mundial, em 2005, Arno foi 
convidado em 2007 pelo Guinness Book para tentar superar 
a façanha e só aí percebeu o quanto as piscinas de surf Brasil 
afora estavam defasadas para a prática. Apenas em 2017, ele 

Arno Anhelli parte em busca do novo recorde mundial em piscina após 
longos 14 anos buscando as melhores condições para prática no Brasil

encontrou uma piscina em Maringá; a única do país a utilizar 
bombas a vácuo, perfeita para a prática e inacreditavelmente 
fechada logo em seguida por não haver interesse dos donos 
na prática do esporte. 

Depois disso, as buscas se tornaram internacionais: Estados 
Unidos, Malásia, País de Gales, Espanha; sempre esbarrando 
em problemas técnicos ou falta de conhecimento ou interesse 
dos proprietários, até que surgiu o Wadi Adventure, onde 
essa linda história de perseverança e amor ao esporte pode 
terminar da maneira mais extraordinária possível! 

Dentre as muitas pessoas que estiveram e estão com 
Arno nessa caminhada, destacam-se alguns profissionais e 
patrocinadores, como Antônio, da JET SURF; Daniel, da 
Oistreet; Marcelo Vieira, da Gun Trip Surf; Rogério “Lalau”, 
representando a CS Team e a Contábil Sumaré; e Gilberto 
Nogueira, da Index Krown Surfboards.



Cesare Beccaria, em 1764, insuflado pelos postulados 
iluministas, ao tratar da tortura, em sua obra magistral Dos 
Delitos e das Penas afirmava: “Um homem não pode ser 
considerado culpado antes da sentença do juiz; e a sociedade 
apenas lhe pode retirar a proteção pública depois que seja 
decidido que ele tenha violado as normas em que tal proteção 
lhe foi dada. Apenas o direito da força, pode, portanto, dar 
autoridade a um juiz para infligir uma pena a um cidadão quando 
ainda se está em dúvida se ele é inocente ou culpado”.[1]

O STF, por maioria de votos, autorizou a execução provisória 
e a prisão antecipada sem instrumentalidade acautelatória do 
processo. Limitou o alcance do princípio do estado de inocência 
(CF, art. 5º, LVII) e equiparou decisão colegiada de segundo 
grau recorrível a encerramento definitivo do processo (HC 
n.º 126.292/2016, rel. Ministro Teori Zavascki do STF[2]). 
Em matéria de direitos fundamentais, retrocedeu em relação 
à jurisprudência da própria Côrte (HC n.º 84.078-7/2009, 
rel. Ministro Eros Grau, informativo n.º 534), o qual já havia 
concluído que, enquanto não houvesse trânsito em julgado da 
condenação, não seria possível a execução provisória da pena.

A presunção de inocência representa uma notável 
conquista histórica dos cidadãos em sua constante luta 
contra os abusos do Estado, baseado nos postulados jurídicos, 
filosóficos, doutrinários e políticos do Iluminismo e assegurado 
expressamente do art. 9º da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789, e mais tarde, 
na Declaração Universal de Direitos da Pessoa Humana, 
promulgada em 10/12/1948, pela III Assembleia Geral da 
ONU, como reação aos abusos cometidos pelos regimes 
totalitários nazifascistas (Art. 11: “todo ser humano acusado 
de crime, sem exceção, tem direito de ser presumido inocente 
até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com 
a lei, em julgamento no qual lhe tenham assegurado todas as 
garantias necessárias à sua defesa”).

O princípio do estado de inocência mostrou-se também 
presente na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem (Bogotá, 1948, Artigo XXVI), Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, 
1969, art. 8º, item 2, promulgada no Brasil por meio do Decreto 

Estado de inocência e execução 
provisória da pena.
Fernando Capez , diretor executivo do Procon-SP e 
Hans Robert é Professor de Direito Penal e Processo 
Penal da Uninove e advogado criminalista

n.º 678/92), Convenção Europeia para Salvaguarda dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Roma, 
1950, Artigo 6º, § 2º), Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (Nice, 2000, Artigo 48, § 1º), Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos/Carta de Banjul (Nairóbi, 
1981, Artigo 7º, § 1º, “b”) e Declaração Islâmica sobre Direitos 
Humanos (Cairo, 1990, Artigo 19, “e”), bem como no Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos adotado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, e promulgada 
no Brasil por meio do Decreto n.º 592/92.

* Este texto foi publicado na Revista Consultor Jurídico. 
Fernando Capez é Procurador de Justiça do MP paulista, mestre pela USP, doutor pela 
PUC-SP, coordenador da Uninove, professor da FAM, autor de diversas obras jurídi-
cas, foi deputado estadual por três mandatos e presidente da Assembleia Legislativa de 
SP. Atualmente, é diretor executivo do Procon-SP. Hans Robert é Professor de Direito 
Penal e Processo Penal da Uninove e advogado criminalista. 
[1] BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução: Torrieri Guimarães. 2.ª ed. 
São Paulo: Martin Claret, 2008, p. 37. [2] Cf., ADCs. 43, 44 e 54, da Relatoria do 
Ministro Marco Aurélio, do STF.
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Em um futuro não muito distante, balcões de delegacias 
serão substituídos por aplicativos de celular para o registro 
de ocorrências. A ferramenta ePOL, usada pela Polícia 
Federal,  permitirá que uma pessoa  narre os fatos por 
áudio, alimente o sistema e obtenha uma certidão sem 
precisar sair de  casa.

Além de facilitar a vida da população e otimizar a utilização 
dos recursos das polícias, a tecnologia é fundamental  para 
identificar rapidamente a prática criminosa. Embora ainda 
não permita prever crimes, como mostra o cinema, vem 
reduzindo o tempo de descoberta de um delito.

Recursos de Inteligência Artificial melhoram a eficácia 
das investigações, aumentam a capacidade de identificar 
a ocorrência de um crime diante de indícios que estavam 
latentes e reduzem o tempo em que um delito é descoberto. 
E isso se traduz na redução de danos e na maior capacidade 
de resolução dos   crimes.

As  tecnologias utilizadas pela PF, valiosas para repressão 
à corrupção, ao compartilhamento de pedopornografia, à 
lavagem de dinheiro e aos crimes cibernéticos em geral, 
estão aos poucos avançando para o campo da inteligência 
artificial. Criminosos encontram sempre novos  meios 
para cometer seus delitos, mas a PF vem  se preparando 
para identificá-los e puni-los. Afinal, a internet não é um 
território livre do rigor da lei.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
COMO ALIADA NO COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO

Tania Prado, Presidente da Federação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal e ex-coordenadora e fundadora do GPRED-SP, 

Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas da PF/SP



Centenas de mulheres são vítimas e sofrem abusos com 
os casos de revenge porn (divulgação de imagens íntimas 
como vingança), assédio e até estupro virtual. O problema 
é que grande parte dos casos não chega a ser  denunciada.

Este crime é mais comum do que imaginamos, porém 
várias vítimas se sentem constrangidas em denunciar ou 
sequer sabem que estão sendo violentadas.

A redação do artigo 213 do Código Penal não cita o 
‘estupro  virtual’, mas caracteriza estupro como o ato de 
“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele 
se pratique outro ato libidinoso”.

O estupro virtual ocorre, por exemplo, quando uma pessoa, 
por meio da internet, venha a constranger ou   ameaçar a 
outra a  tirar  a  roupa  na  frente  de uma webcam, praticar 
masturbação ou se fotografar nua,  por  exemplo. “Tudo sem 
a presença física do agressor. Com a atualização da lei, fica 
caracterizado o crime no uso das vias digitais para exercer 
um domínio psicológico, por meio de constrangimento e 
grave ameaça, obrigando a vítima a manter ato  libidinoso”.

Mas a  internet  torna a apuração do crime mais fácil. 
No estupro virtual,  as testemunhas  são  as   máquinas. 
Elas depõem com o que ficou registrado: frases, fotos e 
filmagens. A defesa da vítima tem um leque maior para 
consubstanciar a materialidade dessas provas ou desfaz mal 
entendidos, em que inocentes são falsamente acusados. “Se 
não ficar registrado o consentimento e a parte que se diz 
vítima disser que foi forçada a fazer aquilo, o suspeito vai 
ser enquadrado no crime de estupro. Essa  questão de  que 
foi consentido ou de haver o constrangimento faz toda a 
diferença na tipificação dessa modalidade de  estupro.

ESTUPRO VIRTUAL,
UMA AMEAÇA PRESENTE

Raquel Kobashi Gallinati é delegada de polícia, presidente do 
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São  Paulo.
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TORNANDO A VIDA MELHOR
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Você já ouviu falar em Ozonioterapia? Trata-se de uma 
técnica com fi ns tanto estéticos quanto medicinais, que 
consiste na aplicação de uma mistura de oxigênio e ozônio. 
Amplamente usada na Europa e aprovada pela Sociedade 
Médica Alemã, a técnica se mostrou extremamente efi caz e 
segura, e, no Brasil, tem a Abcelma como uma das maiores 
entusiastas e especialistas, que inclusive realizará um curso 
em três módulos para capacitação de médicos e outros 
profi ssionais de saúde que possam usar a ozônioterapia em 
suas respectivas áreas de atuação. 

Para quem não conhece, a Abcelma é a Associação 
Brasileira de Células Madre, uma instituição voltada ao 
uso de “Técnicas Integrativasda” a favor da saúde e do bem 
estar; suas especialidades são  Medicina Tradidional Chinesa, 
medicina regenerativa e integrativa, e nutrição desportiva 
avançada; além da já mencionada Ozonioterapia.  Seu amplo 
leque de opções e um time de especialistas que estão entre os 
mais gabaritados do país fazem da Abcelma uma referência 
nessas áreas, além de pesquisas com células tronco e bio-
impressão 3D de pele para rejuvenescimento. 

Entre os renomados profi ssionais que fazem da Abcelma o 
que ela é hoje, podemos destacar o Professor e especialista em 
Acupuntura e Ozonioterapia Juliano Almeida, acupunturista 

Associação Brasileira de Células Madre reúne profi ssionais do mais 
alto escalão e técnicas avançadas para cuidar de você

Juliano Almeida

com mais de 26 anos de experiência.  Além dele, também 
podemos citar a terapeuta Elaine Paiva, as nutricionistas 
Fernanda Teixeira e o Professor de Doutor Frans Burini, à 
frente de nossa equipe, dentre outros. 

A Abcelma hoje é uma referência em alta performance 
humana  e recuperação de lesões desportivas, salientando os 
atletas de elite do skate, surf, artes marciais, vôlei, e outras 
e se orgulha em trazer para o Brasil alguns dos maiores 
avanços da ciência no mundo, e também de reunir um time 
de especialistas capazes de aproveitar e fazer o melhor uso 
possível dessas novidades.

Portaria n° 702, de 21 de  março de 2018
Altera a Portaria de Consolidação nº2/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - 
PNPIC.

Juliano G. Prestes de Almeida, COMBRAC Nº17-RJ
Prof Dr Franz Burini - CRM 106.509



Solange Giarge, idealizadora do Projeto Elite Pet Style, 
com seu Yorkshire Octavio de 12 anos. 

“Chegará o dia em que todo homem conhecerá o intimo de um animal. E neste 
dia, todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade.”

Leonardo Da Vinci

ELITE PET STYLE
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PET STYLE

PETS DAY ELEKTRA & ELITE

O evento contou com uma palestra superbacana sobre 
resgate e adoção com o Vereador e Policial Civil Felipe Becari, 
fundador da @eultopelosanimais e da @adocoesbecari.

Houve também a adoção de gatinhos, entrega de brindes, e 
presentes oferecidos para os parceiros, além de um delicioso 
café da manhã. 

Esperamos em breve realizarmos nosso próximo evento.

Em parceria com a Elite Magazine, a Elektra Motors realizou em 
14/12/2019 o 1º Evento Pets Day, voltado para os clientes, 

amigos e amantes dos animais.

Nossos agradecimentos à Sun7, Keldog, Interbrilho, Dogs 
Care e Pet Society. 

Exposição Vira-Latas: Lionel Falcon / Exposição de Artes 
by Elite Artes.

Cinegrafi sta: Moisés Luz
Som: DJ Winawho

88



Felipe Becari, vereador de São Paulo eleito 
quase 100 mil votos, vem  defendendo os 
animais há mais de 10 anos e é  fundador do 
@eulutopelosanimais e @adocoesdobecari

Felipe Becari e José Luiz Ribeiro

Monique Angeli - CEO Elektra Motors
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CÃES NO BEVERLY HILLS HOTEL
Série no The Beverly Hills Hotel apresentando o glamour 
atemporal com um toque lúdico dos amados pets desfrutando 
de uma estadia cinco estrelas.

PET STYLE
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Ensaio fotográfico no icônico The Beverly Hills Hotel dá as boas-vindas a um 
mundo de fantasia com diferentes raças de cães em carros antigos, acessórios 
de grife e fantasias personalizadas em locais de destaque no hotel como um 
jantar no Cabana Cafe e uma massagem em um bangalô.
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Lionel Falcon é um artista com larga experiência. Atua como fotógrafo 
há 50 anos. Ainda na década de 90, quando estava em Miami, despertou 
para o mundo pet e desde então não parou mais. No Brasil e na América 
Latina, seu trabalho é referência, pois com poucos cliques consegue 
capturar a alma de seus modelos.

Lionel Falcon, dono de larga experiência e sensibilidade, capta com suas 
lentes a espontaneidade e graciosidade única desses seres maravilhosos.

O fotógrafo dos pets

PET STYLE
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TRADIÇÃO EM SEGURANÇA 
E FACILITIES

NEGÓCIOS

Presente há 29 anos no mercado, o Grupo Albatroz é uma empresa 
com vasta experiência na integração de serviços de alta complexidade em 
segurança pessoal, patrimonial, portaria e controle de acessos, recepção, 
combate a incêndio, segurança eletrônica e facilities. 

O Grupo Albatroz trabalha de forma estratégica e 
personalizada, desenvolvendo análises de risco e planos 
de trabalho, projetando alternativas para as mais distintas 
situações, sempre em busca da excelência na prestação de 
serviços. Tudo isso é possível porque conta com um time de 
profissionais de alta performance que sempre caminha em 

direção a grandes desafios. Atualmente, o efetivo é superior 
a 13 mil colaboradores e estão presentes em mais de 400 
cidades brasileiras.

Estão na carteira de clientes da Albatroz grandes players 
como o Banco do Brasil, Grupo Pão de Açúcar e o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos (GRU).

Albatroz Segurança



As empresas do grupo são:
Arcolimp Facilities
Soluções diferenciadas para limpeza, copa, jardinagem, 

coleta de resíduos, manutenção predial e bombeiro civil. 
Dispondo de ampla estrutura e inovação, nosso time preza 
por excelência e responsabilidade.

Albatroz Segurança
Responsável por manter a tranquilidade das pessoas nos 

mais diversos lugares, além de garantir total preservação de 
patrimônios e processos. Guiados por um time treinado e 
preparado para operações de vigilância patrimonial, controle 
de acesso, portaria, recepção, VSPP e grandes eventos.

Albatroz Tech
Especialista em segurança eletrônica e integração de 

projetos customizados envolvendo monitoramento de 
acessos, CFTV (Sistema Fechado de Televisão), alarmes e 
controle perimetral. Caminhar com tecnologia de ponta é a 
nossa marca.

Albatroz Condomínio
Mais de 68 milhões de pessoas moram em condomínios 

no Brasil. Garantir a segurança de todos não é tarefa fácil, 
mas aqui na Albatroz a segurança vai muito além de locais 
como portarias ou entradas. Para nós, áreas e setores como 
jardinagem, limpeza, espaços de lazer e outros lugares que 
compõem a propriedade também precisam de cuidado e 
proteção.

Responsabilidade social
A Albatroz é parceira do Projeto Capacita-me, que tem 

como objetivo gerar oportunidades a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e prepará-las para o mercado de 
trabalho. Prioriza a contratação de profissionais que são 
encaminhados à empresa por meio deste projeto de inclusão.

Está sempre pensando na qualificação e competências do 
time, por isso firmaram convênio com um dos maiores grupos 
educacionais do Brasil, a Universidade Anhanguera, que 
oferece descontos e condições especiais aos colaboradores.

Sustentabilidade
O Grupo Albatroz impacta na vida dos brasileiros de 

algumas formas. Pensando em ajudar o próximo, todos os 
meses, os uniformes de ex-colaboradores são doados para 
instituições sociais, como o Exército da Salvação.

Pandemia de coronavírus
Um dos setores que vêm ganhando destaque em meio à 

pandemia do coronavírus é o mercado de limpeza profissional, 
por conta das recomendações da Organização Mundial de 
Saúde, que solicita mais critério e atenção de higienização 
nos ambientes. 

O Grupo Albatroz, empresa de limpeza, segurança e 
tecnologia, conta que a demanda cresceu 30% nas regiões de 
São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, Campinas e Rio de Janeiro, 
em especial para os setores hospitalar, varejo, distribuição, 
industrial, aeroportos, terminais de passageiros, etc.

Dra. Rosely Cury Sanches - CEO

Arcolimp Facilities
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