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EDITORIAL

AVANTI! 
Difícil e rápido: assim foi 2021. 

Felizmente o último trimestre trou-
xe a retomada das grandes feiras 
e encontros presenciais, deixan-
do a sensação de que, qual Fênix, 
nosso segmento logo alcançará a 
velocidade de cruzeiro 
do pré-pandemia.

De qualquer forma, cá 
estamos subindo mais um 
degrau com nossa HANDS 
ON. A última do ano. 

No artigo de capa, 
revisitamos a trajetória 

de sucesso da by 
Kamy, grife de ta-

petes que são ver-
dadeiros objetos 
de arte, contada sob o pris-
ma do empresário Kamyar 
Abrarpour, o Kamy.

Munidos de passaporte 
vacinal, viajamos aos Alpes 

Suíços, rumo ao glamour 
do inverno europeu em um 

templo do luxo.  
E se  não faltam motivos 

para celebrar o Rio de Janei-
ro no verão, adicionamos mais 
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um: as comemorações de 40 anos do 
lendário Guimas, totem carioca, o pri-
meiro (e único) bistrô-boteco do país.  

A belíssima Fazenda Chaparral, 
no interior paulista, foi o cenário do 
último encontro do ano da platafor-

ma SEMPRE JUNTOS BR. 
Em cenário paradisíaco, al-
guns dos maiores empre-
sários do país conjugaram 
a nossa missão: “tendên-
cias globais e oportunida-
des locais”. 

Por falar em missão, 
2022 verá a 17ª edição do 
muito aguardado ESFE – 
Encontro do Setor de Fei-
ras e Eventos, a tradicional 

celebração do segmento, com par-
ticipação de grandes empresas e 
empresários, fomento de negócios, 
difusão e partilha de know-how e 
mútuas experiências.   

No mais, fico com o Superman: 
“Para o Alto e Avante”! Que venha 
2022, com saúde, paz e harmonia a 
todos, e a recuperação que, temos 
certeza, será a grande notícia para 
o nosso setor.
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SPEAKERSON

MOBILIDADE, 
A QUESTÃO DO SÉCULO 

Ultimamente, tenho observado 
muitas discussões sobre o concei-
to da mobilidade. Porém, nenhuma 
delas me parece levar em conta os 
vários aspectos e impactos do tema. 
Atualmente, a ecologia tem sido o 
principal protagonista nesta dis-
cussão, como também os aspectos 
econômicos e tecnológicos.

Desde o invento da roda, a mobi-
lidade é um influenciador social que 
também é relevante para a econo-
mia, para a cultura e 
para o lazer. Dada a 
complexidade do as-
sunto, certamente as 
opiniões divergem, 
uma vez ser impos-
sível uma solução de 
consenso.

A mobilidade de-
pende de energia, e 
é justamente esse o 
grande desafio que 
temos pela fren-
te, buscando alternativas para uma 
mobilidade menos poluente, que 
reduza a dependência dos com-
bustíveis fósseis. Além da poluição, 
a dependência mundial do petró-
leo impacta as economias e gera 
uma canalização de riqueza para 
alguns governos com condutas 
que não necessariamente aprova-
mos, e que podem vir a tornar-se 
uma ameaça no futuro.

Já os biocombustíveis, onde se 
enquadra o etanol, são reconheci-

dos como menos poluentes, porém 
expõe o risco de impactar a produ-
ção de alimentos, no caso de uma 
altíssima demanda. Enquanto a in-
dústria automobilística promove o 
mercado dos veículos elétricos, ela 
também busca alternativas como o 
hidrogênio e os combustíveis eco-
logicamente neutros – vide como 
exemplo o projeto Haru Oni, da 
Porsche com o apoio da multinacio-
nal alemã Siemens. Na Patagônia 

chilena, este projeto 
opera uma fábrica 
que utiliza a energia 
eólica para separar o 
oxigênio do hidrogê-
nio que, combinado 
com o CO2 da at-
mosfera, produz um 
metanol sintético que 
poderá reduzir em 
90% a poluição gera-
da pelos automóveis 
atualmente.

De fato, não existe até hoje, uma 
solução energética única que aten-
da às diversidades regionais, o que 
nos impõe avaliar a mais adequada 
para cada situação.

Nos centros urbanos, a mobi-
lidade elétrica sem dúvida é uma 
alternativa para reduzir a poluição, 
porém quais países têm capacidade 
de atender o aumento do consumo 
de eletricidade? Quais os efeitos de 
uma eletricidade mais cara para 
os lares e indústrias? Quais serão 

Representante da 
Fórmula INDY para 
a América Latina

WILLY HERRMANN

A MOBILIDADE 
DEPENDE DE 
ENERGIA, E É 

JUSTAMENTE ESSE 
O GRANDE DESAFIO 

QUE TEMOS 
PELA FRENTE

Os desafios na busca de alternativas 
combustíveis para o futuro 
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MOBILIDADE, 
A QUESTÃO DO SÉCULO 

NOS CENTROS 
URBANOS, A 

MOBILIDADE 
ELÉTRICA SEM 
DÚVIDA É UMA 
ALTERNATIVA 
PARA REDUZIR 

A POLUIÇÃO

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine

ON na TV
onnatv.com.br

os impactos de no-
vas usinas atômicas 
ou hidroelétricas? E 
como os governos 
irão transferir para a 
conta de luz os altos 
impostos que hoje 
arrecadam com os 
combustíveis fósseis 
e o etanol?

Temos novas fon-
tes de geração de 
energia, mas ainda 
há mais perguntas 
que respostas.

Uma série de publicações espe-
cializadas questiona os efeitos po-
luentes desta onda dos 
veículos elétricos, seja o 
que é gerado pela cadeia 
de produção, descarte, 

reciclagem, ou mes-
mo na operação des-
tes. Cabe a  pergun-
ta: qual destino dos 
milhões de veículos 
que temos hoje e da 
estrutura de postos 
e serviços que hoje 
operam?

Nos anos 80 eu es-
tava envolvido na vin-
da da Chrysler para o 
Brasil e ouvi de Lee Ia-
cocca, seu empresário 

e fundador: “buscamos evolução, 
não revolução”, algo que acredito ser 
hoje mais válido que nunca.

A vitória é uma meta, mas 
é a busca de soluções que nos 
leva até ela.
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INTERVIEWON

UM NOVO

À frente do complexo 
Sheraton São Paulo WTC 
Hotel, Fernando Guinato 
encampa o otimismo de 
todo o setor para as boas 
perspectivas de 2022

Por Carlos Eduardo Oliveira

Palco de alguns dos eventos corporativos 
mais importantes de São Paulo, o vetor do com-
plexo Sheraton São Paulo WTC Hotel encontra-
-se em módulo “on”, após o conturbado perí-
odo enfrentado durante a pandemia. Eventos 
em alta, ocupação do hotel idem, sinônimos da 
ampla recuperação e reaquecimento do seg-
mento como um todo, aguardados para 2022. 
Em entrevista à HANDS ON, o gerente geral 
Fernando Guinato avalia a atual superação do 
período de crise e sinaliza otimista para 2022, 
“não só para nós, mas para todo o segmento 
de eventos”.

HANDS ON – Qual o impacto sofrido pelo hotel e 
o centro de eventos na virada 2020-2021?  

Fernando Guinato – Em 2020, nosso último 
grande evento havia sido em 13 de março. No 

AMANHÃ
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UM NOVO

À frente do complexo 
Sheraton São Paulo WTC 
Hotel, Fernando Guinato 
encampa o otimismo de 
todo o setor para as boas 
perspectivas de 2022 EVENTOS EM 

ALTA, OCUPAÇÃO 
DO HOTEL IDEM, 

SINÔNIMOS 
DA AMPLA 

RECUPERAÇÃO E 
REAQUECIMENTO 

DO SEGMENTO 
COMO UM TODO

final do mesmo mês, quando 
vieram os primeiros sinais da 
pandemia, daí em diante fomos 
literalmente a zero. Veja, clas-
sifico que somos um pequeno 
hotel com um grande centro de 
eventos. Quando esse centro de 
eventos tem ocupação elevada, 
o hotel também tem. Para pa-
drões de um congresso interna-
cional, ocupar 297 apartamen-
tos não é nada. Pois bem, do dia 
para a noite essa ocupação caiu de 100% para 
5%, o que nos obrigou a todo tipo de ginástica 
para sobreviver.

HANDS ON – Qual o impacto sofrido pelo hotel e 
o centro de eventos na virada 2020-2021?  

FG – Sim, tivemos que ajustar o nosso quadro, e 
essa é sem dúvidas a parte mais dura. Depois, tive-

mos que nos enquadrar na nova 
realidade do mundo dos even-
tos, que foi, durante a primeira 
fase da pandemia, o segmento 
de eventos virtuais. Através de 
ajustes logísticos, esses eventos 
começaram bem. Mas a essência 
do virtual é cada um em sua casa, 
então o fato dos eventos irem 
bem não nos gerou hospedagem 
nenhuma. Quando começaram 
os eventos híbridos, com platafor-

mas, tivemos uma movimentação um pouco maior, 
mas não muito, porque a maioria dos participantes 
era de fora de São Paulo.

HANDS ON – Quando sentiu os primeiros sinais 
de reação? 

FG – A partir da metade desse ano. Na práti-
ca, ficamos bem mais de um literalmente vazios. 
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INTERVIEWON

Para sobreviver, um hotel de três a quatro estre-
las necessita de ocupação media de 45 a 50%. 
Ou seja, amargamos enormes prejuízos. Mas op-
tamos por não fechar o centro de eventos nem o 
hotel um só dia que fosse.

HANDS ON – O atual cenário é positivo? 
FG – Tudo passou a ficar mais claro no mo-

mento em que o governo do estado sinalizou 
com menos restrições. A parir daí, começamos 
uma recuperação de verdade, que logo saltou 
para uma ocupação maior que 80%, em no-
vembro. A realização de alguns eventos trouxe 
um grande público, em especial o GP São Pau-
lo de Fórmula 1, que funcionou meio que como 
um divisor de águas. Estamos conscientes de 
atravessar um período ainda 
de recuperação, e que possivel-
mente só a partir de março de 
2021 atingiremos velocidade de 
cruzeiro, ou seja, algo próximo 
ao que foi o último trimestre de 
2019. O cenário é, sim, de oti-
mismo. Não só nosso, mas de 

todo o setor, de todo o segmento. Com certeza, 
2022 será um bom ano.

HANDS ON – Em que tipo de eventos aposta 
para 2022? 

FG – No nosso caso, em alguns dos eventos que 
chamamos de “calendário”. O evento de joias (N.R. 
– FENINJER, Feira Nacional da Indústria de Joias, 
Relógios e Afins, em sua 74ª edição) é um deles. 
Também teremos três etapas do Poker Stars, outro 
evento que agrega bastante, começando já em fe-
vereiro. Os eventos médicos também estão voltan-
do com um expressivo presencial, até porque médi-
cos têm por característica fazer eventos em fins de 
semana ou feriados prolongados, quando fecham 
os consultórios. Outro fator que ajuda a impulsio-

nar os eventos médicos – e um 
sinal de que os grandes laborató-
rios estão de volta – é a volta dos 
eventos farmacêuticos, nos quais 
o network pessoal é fundamental. 
Há ainda a área financeira, que já 
está dando sinais da volta de seus 
grandes eventos.

A REALIZAÇÃO DE 
ALGUNS EVENTOS 

TROUXE UM GRANDE 
PÚBLICO, EM 

ESPECIAL O GP 
SÃO PAULO DE 

FÓRMULA 1
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ON EVENT

Por Carlos Eduardo Oliveira

CAMPO
GRANDE DIA NO

Sol, descontração, amizades alicerçadas, projetos 
e projeções otimizados, compromissos renovados. 
Se houve um ponto em comum durante o último fó-
rum do ano da plataforma SEMPRE JUNTOS BR, foi 
a sinergia gerada no encontro realizado na belíssima 
Fazenda Chaparral, em Sorocaba, interior paulista. E 
o otimismo em relação à economia e o setor de even-
tos, para o ano eleitoral que logo se inicia. 

Sob o tema “Tendências Locais e Oportunidades 
Globais”, o evento teve mediação do apresentador, 
jornalista e publicitário Otávio Neto (fundador da 
plataforma SPBR e CEO do grupo On Media) – que 
anunciou os dez eventos da plataforma para 2022 
–, e curadoria informal e didaticamente descontra-
ída do antropólogo e escritor (também anfitrião 
do evento), professor Luiz Marins, líder e mentor 
do SJBR. Em sua palestra, professor Marins des-
tacou que “com eleições, Copa do Mundo e os 200 
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Sinergia em alta no último encontro 
do ano da plataforma SEMPRE JUNTOS BR

anos da Independência do Brasil, 2022 não será 
ano para amadores”, brincou. “Ao mesmo os inves-
timentos irão aumentar, e veremos uma melhora 
significativa em diversos setores”. 

Entre os demais participantes (na companhia 
das respectivas famílias), Toni Sando, presiden-
te-executivo do Visite São Paulo e Unedestinos; 
Adelson Coelho, fundador e CEO da ARCOE Negó-
cios, e presidente do conselho curador do SJBR; o 
empresário e consultor Raul Sulzbacher; Romano 
Pansera, fundador da Agência Promovisão; Paulo 
Octavio Pereira de Almeida, diretor da Live Marke-
ting Consultoria. Para Romano Pansera, “enquanto 
fórum de trocas de conteúdos entre líderes da eco-
nomia, política, da área social e de eventos, o SJBR 
é uma excelente iniciativa”, analisou. “Somos vários 

Capela da Fazenda Chaparral, em Sorocaba: 
orações em meio à natureza
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ON EVENT

“RETOMADA NÃO 
É SÓ O APERTAR DE 
UM BOTÃO. É TODO 

UM PROCESSO. 
E EM 2022, ISSO DE 
ALGUMA MANEIRA 
VAI SE ACOMODAR”

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br

promotores reunidos que, nas respectivas funções, 
nos relacionamos a cada dia com um segmento di-
ferente, o que nos dá um raio-x de vários setores 
de interesse. Esse capital será especialmente útil 
em 2022, porque a área de eventos vai explodir”.   

Paulo Octavio, da Live Marketing, concorda. “Ao 
longo da pandemia, o setor de eventos pagou um 
preço indevido. Mas agora, com a parte da legisla-
ção e da vacinação, que eram fatores impeditivos, já 
equalizados, vimos no final de 2021 eventos obvia-
mente menores, mas de boa qualificação. E é aí que 

se encaixa o SJBR e seus painéis”, assegura. “Porque 
a demanda reprimida existe. Mas retomada não é 
só o apertar de um botão. É todo um processo. E 
em 2022, isso de alguma maneira vai se acomodar”. 

O encerramento dos trabalhos se deu sob ár-
dua missão: saborear o menu de irresistíveis sa-
bores do campo, como tutu de feijão e o legitimo 
leitão à pururuca. 2022 promete. 

Otavio Neto e 
professor Luiz Marins

Otavio Neto e 
Romano Pansera

Otavio Neto e 
Celso Santi

Otavio Neto e 
Paulo Octavio 
Pereira de Almeida

Otavio Neto e 
Adelson Coelho

Grupo SJBR: em 2022, dez eventos já confirmados



Um hub de união de Líderes e 
compartilhamento de melhores práticas 
e ideias inovadoras que impactam a vida 
empresarial e a sociedade como um todo. 
A proposta é buscar soluções que 
possam ajudar as organizações a inovar 

SempreJuntosBR semprejuntosbr www.sjbr.com.br

INOVAR E SE RECUPERAR NO ANO DE 2022
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SPOTON

QUESTÃO DE 
IDENTIDADE

Kamy Abrarpour - três 
décadas de tapeçaria 
avant-garde 
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Por Carlos Eduardo Oliveira 

O endereço: Gabriel Monteiro da Sila, 
1350, “coração” do Jardim América, na 
Paulicéia. O empresário Kamyar Abrar-
pour – Kamy, para todos –, o Midas da ta-
peçaria através de sua grife by Kamy, é só 
empolgação, ao revelar em primeira mão 
seu novo projeto, de nome by Kamy 
Home – no caso, um café, homôni-
mo a uma de suas marcas-satélite 
de decoração. Mais do que mero 
negócio, um ponto de (re)encon-
tro para clientes e amigos no, es-
pera-se, pós-pandemia. “Teremos 
uma carta com alguns dos cafés 
mais premiados dos últimos anos. 
E você já está convidado”.

A bonança após a tempes-
tade? Falar de reencontro evo-
ca inevitavelmente a questão da 
pandemia em um setor que, ao con-
trário do que se supunha e previa, 
“surfou a maior da série”, como se 
diz no esporte das ondas, em tem-
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Francesca 
Alzati: 

referências 
multiculturais 

na direção 
criativa da grife

Referência internacional em 
tapetes que são verdadeiras 
declarações de arte, a by Kamy 
sentencia: a verdadeira 
modernidade está 
em ser sustentável
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pos de Covid. “Imagine a situa-
ção: trancadas dentro de casa, as 
pessoas, que já gastavam menos,  
reparam em tudo o que precisava 
ser trocado”, analisa Kamy. “Fal-
ta isso, falta aquilo, a persiana 
não tá legal, a cortina idem, o ta-
pete é velho. Então, para nós, do 
segmento de casa e decoração, a 
pandemia rendeu bons negócios. 
É natural, em situações assim, as pessoas que 
podem, gastam. Vide o atual boom imobiliário”.

Sem tapar o sol com a peneira, o empresário 
ressalta o, por assim dizer, lado B desse sucesso 
pandêmico. “O reverso da situação foi que, num 
primeiro momento, muita gente foi mandada em-
bora. Muita gente. E gente simples, artesãos, tape-
ceiros. Aí pensei: passei anos treinando meu pesso-
al, formando uma equipe qualificada, e agora vou 

SPOTON

dispensar”? A opção da by Kamy, 
ele diz, foi continuar com todo o seu 
quadro – 160 colaboradores, no to-
tal. “Sem vendas, o financeiro me 
alertou: o dinheiro dava para exatos 
45 dias, até final de abril. Estávamos 
ainda em março de 2020. Hoje, ain-
da estou endividado, mas ao menos 
tenho fluxo de caixa justamente por 
não ter quebrado a cadeia”. Com o 

tempo, o auxilio governamental ao setor, ele ressal-
ta, reaqueceu o segmento. “Muita gente conseguiu 
se se equacionar novamente”.

Fina sintonia
Responsável pela direção criativa da marca, a 

italiana Francesca Alzati, esposa de Kamy, trata 
cada peça como única. Formada em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade Politécnica de Milão, e 

“PRODUTOS 
ORIGINAIS TÊM 

UM CURTO 
TEMPO DE VIDA. 

MAS SE 
TE COPIAM É 

PORQUE 
O SEU É BOM”

by Kamy: foco na sustentanilidade
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é bom, né? Isso te força a ser criativo. Eu vejo a 
concorrência como algo positivo” reflete.  

Turquia, Índia, Nepal, China. Irã, claro. E Paquis-
tão, até. “Dois quintos da população mundial é is-
lâmica e produz tapetes”, justifica o empresário, 
sobre suas peregrinações em busca não apenas 
de inspiração estética, mas de peças exclusivas, 
produzidas para a by Kamy nesses países, sob de-
senhos e palheta de cores da marca, para importa-
ção e revenda. Em todo esse processo além-mares, 
bem como na operação no Brasil, a empresa as-
sume, hoje, o compromisso com o quesito susten-

Semana de 22 na pauta
Em sintonia com o DNA da empresa de, mais 

do que produtos, tratar seus tapetes como ex-
pressões estético-culturais, a by Kamy anuncia 
para 2022 uma nova linha inspirada no centená-
rio da lendária Semana de Arte Moderna de 1922, 
marco da consolidação do Modernismo no país. 

Na pauta, reproduções de mestres como Di Ca-
valcanti (1897-1976). O que não chega a ser novi-
dade: o portfolio da empresa inclui reproduções 
(a “quatro mãos” com as respectivas famílias) de 
Tarsila do Amaral, Niobe Xandó, Gilvan Samico e 
outros artistas de reconhecida expressão.  

pelo Centro Universitário Belas Artes, de São Paulo, 
Francesca impregna o trabalho da grife com as re-
ferências estético-culturais que são parte inerente 
ao sucesso da by Kamy. “Eu vejo o lado comercial. 
Ela, o intuitivo, o artístico, o metafísico, o emocional. 
Mas por vezes, tenho que funcionar como ‘breque’ 
da Francesca”, brinca Kamy. Criatividade, aliás, é, 
segundo ele, o pão e a manteiga de quem almeja 
destaque nesse ramo. Culpa da internet. “Mas não 
só dela. De certa forma, nosso segmento sempre 
foi globalizado. Produtos originais têm um curto 
tempo de vida. Mas se te copiam é porque o seu 
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SPOTON

SEGUNDO KAMY, 
TAPETES SÃO PEÇAS 

NECESSÁRIAS: 
“TRAZEM 

ACONCHEGO, 
ACALANTAM. COMO 

UM BOM SOFÁ”

tabilidade, associando inovação e 
tecnologia às boas práticas não 
só em todas as suas áreas inter-
nas – o que inclui produtos desen-
volvidos em parcerias com ONGs 
-, mas também buscando identi-
ficar essa mesma sinergia entre 
seus fornecedores.

Prestes a completar 35 anos 
de atuação, a by Kamy 2022 é a 
materialização do sonho do irania-
no Parviz Abrarpour, pai de Kamy, 
que em 1954 imigrou com a família 
(esposa e três filhos) para o Brasil 
com o desejo de ter sua própria empresa de ta-
petes. “Só tenho gratidão a ele, que veio ao Brasil 
por conta de perseguição religiosa”, conta Kamy. 
Sr. Parviz, sênior, começou uma trajetória vitoriosa 
ainda nos anos 50, “uma era romântica, na qual 

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br

Patrimônio da humanidade  
Uma das civilizações mais antigas e longevas 

do planeta, o Irã, a antiga Pérsia, é reconhecido 
como o lar emblemático da tradicional arte tape-
ceira. Os primeiros indícios de menções a tapetes 
persas datam de cerca de 400 AC, através de es-
critos de poetas gregos. Os tapetes são tão im-
portantes na história e cultura do país que na ca-
pital Teerã foi criado um museu exclusivamente a 
eles dedicado, o Carpert Museum of Iran (“Museu 
do Tapete do Irã”). Em 2010, a arte iraniana na 
confecção de tapetes por métodos tradicionais 
e artesanais foi reconhecida pela UNESCO como 
Patrimônio Cultural Imaterial da humanidade.  

você vendia sonhos e desejos aos 
clientes. Hoje, isso não funcionaria”. 
Um tapete, Kamy acredita, conti-
nua sendo uma peça importante no 
mundo. “Sempre foi. Traz aconche-
go, acalanta. Como um bom sofá. 
Mas temos que ter um olhar prag-
mático. Nossa modernidade, nosso 
sucesso, hoje, passa por decisões 
práticas como não abrir mão de 
processos sustentáveis”.   

Tradição, qualidade, rigor artístico: cada peça é única
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EXHIBITION ON

COUROMODA 2022 – O GRANDE REENCONTRO

QUALIDADE 
EM SÉRIE 

Marcada para 17 a 19 de janeiro, a 
48ª. edição da Couromoda abrirá em 
grande estilo, no paulistano Expo Center 
Norte, o calendário de eventos & feiras, 
presencialmente falando, de 2022. Sempre 
atuante no mercado, o diretor-geral do 

Ainda a 48ª Couromoda: holofotes também 
sobre a 11ª São Paulo Prêt-à-Porter 
Internacional, evento-satélite da Couromoda, 
vitrine perfeita para negócios da indústria de 
moda, confecções e acessórios.

tradicional encontro do segmento de 
calçados, acessórios e confecções, 
Jeferson Santos, promete um evento 
enxuto, compacto e objetivo, “para 
privilegiar as vendas das centenas de 
marcas participantes”, esclarece.
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QUALIDADE 
EM SÉRIE 

CIOSP 2022 
CONFIRMADO
A APCD, Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas, promove, há mais de 60 anos, o 
Congresso Internacional de Odontologia de São 
Paulo (CIOSP). Confirmada para 2022, a 39ª. 
edição do evento que traduz as inovações do 
mercado odontológico e o aperfeiçoamento 
profissional da classe acontecerá de 26 a 29 de 
janeiro, em São Paulo, no Expo Center Norte.

DECORAÇÃO 
EM ALTA 
Coordenada pela ABECASA - Associação 
Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, 
Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e 
Flores, a homônima ABECASA.Fair, prevista 
para 7 a 11 de fevereiro de 2022, reunirá em São 
Paulo tendências, lançamentos e a tradicional 
relevância do segmento para a cidade.

FENIN, DESTAQUE 
NA MODA
De 25 a 28 de janeiro todas as atenções 
do universo de moda e vestuário estarão 
voltadas para o Serra Park, em Gramado, na 
bela Serra Gaúcha, palco da FENIN Outono/
Inverno 2022. Comungando em um só lugar, 
todos os segmentos da confecção nacional: 
moda masculina e feminina, malharia, moda 
íntima,  varejo, acessórios, inovações e muito 

mais. Cabem ainda seções dedicadas a 
streetwear e surfwear, na esteira do sucesso 
brasileiro em esportes como surfe e skate.
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HANDS ON

AIR FRANCE/KLM VOANDO MAIS ALTO

ROSEWOOD EM SÃO PAULO

O grupo Air France/KLM acaba de 
fechar acordo para a aquisição 
de 100 unidades Airbus A320neo, 
com intenção de compra de mais 
60 unidades. De capacidade para 
165 passageiros, os jatos são para 
a Air France a Transavia, low 
cost holandesa que é parte do 
grupo, mas opera como empresa 
independente. Paralelamente, o 
grupo assinou Carta de Intenções 
para a compra de quatro 
 unidades do cargueiro Airbus 
A350F Full Freighter – neste  
caso, apenas para a KLM. 

Publicitário, 
Jornalista 
e Apresentador

OTAVIO NETO

Terminou a espera. Dona de alguns dos hotéis mais icônicos do 
mundo como o Carlyle, em Nova York, ou o Hotel de Crillon, em Paris, 
a grife Rosewood anunciou em São Paulo a esperada abertura de 
sua primeira unidade da América do Sul. Sob o conceito “ultraluxo”, o 
Rosewood São Paulo já conta com 46 apartamentos funcionando, e 
entrará em funcionamento completo (duas torres, 114 apartamentos) 
no primeiro trimestre de 2022. Três dos quatro bares e restaurantes 
previstos já operam, incluindo o bar Rabo di Galo. Quando em pleno 
funcionamento, a unidade ainda prevê apartamentos residenciais. 
Parte do complexo in progress Cidade Matarazzo, o Rosewood está a 
uma quadra da avenida Paulista. 
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ACCOR COMPRA 
ÍCONE PARISIENSE
Maior grupo europeu do ramo hoteleiro com milhares de 
hotéis divididos sob diversas bandeiras, o francês Accor 
fechou acordo para a compra, quem diria, do lendário 
Lido. Localizado no Champs-Èlysées, o histórico cabaré 
parisiense inaugurado em 1946 (e prestes a completar 
75 anos) é o palco por onde já passaram Edith Piaf, 
Josephine Baker, Marlene Dietrich, “O Gordo e o Magro”, 
Shirley MacLaine e Elton John, só para citar algumas 
lendas. O Lido era parte da Sodexo, uma das maiores 
empresas de alimentação do planeta.    

AENA BRASIL: R$ 1,2 BI EM REFORMAS DE AEROPORTOS

Ampliação de pistas de pouso e taxiamento, 
pátios para aeronaves e terminais de 
passageiros. Instalação de novas pontes de 
embarque móveis. Mais espaço operacional 
para áreas de check-in, inspeção de 
bagagens, aduana e imigração. Investimento 
em áreas comerciais, com a capacidade de 
receber mais lojas e restaurantes. A partir 

do início de 2022, a Aena Brasil a Aena Brasil 
dá início às reformas que vão imprimir 
a marca Aena em todos os aeroportos 
administrados pela companhia no país: 
Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, 
Juazeiro do Norte e Campina Grande. Os 
trabalhos serão entregues até junho de 
2023, ao investimento de R$ 1,2 bi.
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ON THE TABLE

CHIQUE 
CASUAL 
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Por Carlos Eduardo Oliveira

Bistrô francês com 
alma de boteco, o 

Guimas, lendário 
templo carioca, 

comemora quatro 
décadas de 

boas histórias, 
despojamento 

com estilo e 
excelente comida

Feijoadinha de polvo
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ON THE TABLE

Pergunte a quem conhece: de artistas a anô-
nimos, de globais a turistas, de boêmios à “gera-
ção saúde”, quando a assunto é a Gávea (mais 
precisamente, o lendário “baixo” Gávea), todos 
fazem democraticamente suas orações em seu 
templo favorito: O Guimas, pioneiro bistrô ca-
rioca, que, no momento, assopra 40 velinhas 
de sua fundação com corpinho de trinta – no-
vidades nos cardápios, coquetelaria inspirada, 
clássicos que nunca saem de moda e, funda-
mentalmente, a salada de gente que é uma das 
receitas de sua magia. 

Sim, magia. Élan. Típico case de sucesso sem 
marketing nem receita pré-concebida. Projeto de 
dois velhos amigos, Ricardo Guimarães e Chico 
Mascarenhas – o nome junta as iniciais de am-
bos –, o Guimas já nasceu fusion meio que avant 
la letre, por conta de sua mistura de legítimo 
boteco à carioca com bistrô francês. ‘É o nosso 
Coupole”, costumam exaltar os habituês da casa 

– entre eles muitos famosos, como o 
cartunista Jaguar –, em comparação 
elogiosa ao tradicional bar parisien-
se. Aliando simplicidade, boa comida, 

serviço e ambiente descontraídos, o “Guiminha”, 
como é carinhosamente apelidado, é um espaço 
aconchegante a reboque de cozinha esmerada, 
sim, mas que em nenhum momento perde de 
vista sua genuína alma botequeira.

Desde o longínquo início em 1981, o Guimas 
cultiva o despojamento, cuja mais completa tra-
dução são as mesas com toalhas de estampa xa-
drez cobertas com papel descartável, proposital-
mente para serem desenhados – o giz de cera é 
por conta da casa. Ao longo dos 40 anos, muitos 
desses desenhos acabaram decorando as pa-
redes do salão, uma das marcas registradas do 
Guimas. Figuram no panteão “obras” de Roberto 
Magalhães, Angeli, Chico Caruso e Miguel Paiva, 
entre outros cartunistas clientes.

O “GUIMINHA”, 
COMO É 

CARINHOSAMENTE 
APELIDADO, 

É UM ESPAÇO 
ACONCHEGANTE
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Com o tempo, o Guimas virou um dos restau-
rantes mais populares e queridos da zona sul 
do Rio. Uma de suas grandes singularidades, 
quem diria, vem do bar: trata-se possivelmente 
do único endereço no país a ostentar non stop 
na carta de drinques o autêntico Bullshot, irre-
sistível cocktail “primo” do Blood Mary à base 
de caldo de carne bovina combinado com vo-
dca, altamente trabalhoso ao bartender, antes 
de ir ao copo. 

Clássicos? Não faltam. Que o digam os que-
ridinhos de sempre, casos do Picadinho de Filé 
Mignon, do Pato da Fazenda, do irresistível Filé 
à Milanesa, a visualmente linda Moquequinha. A 
esses manás somam-se novidades com jeito de 
hits de verão como o Ceviche de Salmão ao Suco 
de Tangerina, e a – quem imaginaria? – lúdica 
Feijoadinha de Polvo que leva feijão branco e 
“pertences”, pura ourivesaria culinária. Que ve-
nham outras quatro décadas.

Guimas 
End.: R. José Roberto Macedo Soares, 5, Gávea – 
Rio de Janeiro-RJ 
Tel.: (21) 2259-7996
www.restauranteguimas.com.br 

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br

File a Milanesa

Bull Shot
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GOURMETON
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OS PRAZERES DA 

CARNE
Por Carlos Eduardo Oliveira

World Steak, líder 
no conceito clube 

de assinatura 
de cortes premium

No universo dos cortes nobres, é sabido que 
as raças bovinas angus, black angus (ambas 
escocesas) e a japonesa wagiu (famosa por 
seu boizinho “anão”) formam uma espécie de 
santíssima trindade do que há de melhor quan-
do o assunto é carne bovina. E são justamente 
essas três etnias, sinônimos de carnes tenras 
e com o devido marmoreio (item fundamental 
para agregar sabor), a bater mensalmente à 
porta dos assinantes da World Steak.

Sim, assinantes. Criada em 2017, a World 
Steak é o maior clube de assinaturas de carnes 
nobres do país, conceito que ganhou impulso 
no mercado ao longo da pandemia. Como em 
outras iniciativas similares (ex: vinhos, cerve-
jas especiais, etc), na prática o cliente selecio-
na o pacote que mais lhe convier, passando 
a pagar mensalmente por isso – e sem saber 
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exatamente o que passará a receber. É aí que entra 
em campo a expertise da empresa: uma curadoria 
especializada seleciona os cortes premium que o 
cliente receberá – essa seleção muda mês a mês 
–, que regularmente é enviado na companhia de 
um “mimo”, também surpresa, que varia de queijos 
nobres a cervejas artesanais.

GOURMETON

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br

CRIADA EM 2017, A 
WORLD STEAK É O 
MAIOR CLUBE DE 
ASSINATURAS DE 
CARNES NOBRES 

DO PAÍS

World Steak
https://www.worldsteak.com.br/ 
Email: atendimento@worldsteak.com.br
Tel.: (19) 99561-9292 / (11) 4523-0081 

São três as opções de pacotes. A 
assinatura “Família”, de R$ 199 men-
sais, garantes dois quilos de carne; 
já a “Friends”, de quatro quilos, sai 
por R$ 359 mensais; por fim a as-
sinatura “Big Box”, que dá direito a 
seis quilos de carne, e custa R$ 499. 
As entregas abrangem todo o Brasil. 

Além do cliente final, a empresa 
atua em eventos particulares (festas, confrater-
nizações), corporativos (seminários, workshops, 
etc) e esportivos, no caso, de automobilismo, 
aviação e no circuito de beach tennis. E, como 
parte das ações de marketing para impulsionar o 
conceito, a World Steak monta lounges em ocasi-
ões pontuais, para que mais pessoas conheçam 
– e desfrutem – da experiência de um autêntico 
churrasco na parrilla (grill) comandado por uma 
assador profissional. Quem resiste?
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THE GLASSON

AO ALTOTAÇAS
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Seja para as Festas ou 
para o verão, uma seleção 

de brindes premium para 
todos os bolsos – e que 

venha 2022  
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DRACO GIN NEROLI
Fundada pelo empresário Rodrigo Marcusso, 
a Draco Still House é a destilaria responsável 
pela produção do primeiro London Dry Gin 
brasileiro premium, nas prateleiras desde 2016. 
Mixando clássicos botânicos importados e os 
cítricos selecionados, é reconhecido como um 
dos melhores gins nacionais. R$ 92 

Por Carlos Eduardo Oliveira

THE MACALLAN
Macallan – ou melhor, The Macallan – é, desde 

1824, a mais completa tradução das Highlands 
(“terras altas”) escocesas, mítica região mon-
tanhosa do legitimo scotch. Sucesso no Bra-

sil sua festejada linha double cask apresenta 
os icônicos single malts com 12, 15 e 18 anos 
de envelhecimento, respectivamente (R$ 628,  
R$ 1.400 e R$ 3.900). 
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RUM SOLEDADE IPÊ 
E não é que o rum pode ser 
o “novo gim’, repetindo seu 
sucesso ao longo da última 
década? Com essa apos-
ta, produtores brasileiros 
como a Fazenda Sole-
dade (Nova Fribur-
go/RJ) já destilam 
expertise em prol 
do legitimo rum 
brasileiro premium 
Caso do Soleda-
de Ipê, 100% cana 
de açúcar (melaço 
e caldo fresco) e 
água pura de mon-
tanha, repousados 
por dois anos em 
barris de ipê e car-
valho. Untuosamen-
te delicado e sabo-
roso. R$ 130

THE GLASSON

MUMM CHAMPAGNE
Um dos mais mundialmente reconhecidos 
e respeitados rótulos do néctar surgido na 
França, Mumm é unanimidade, sinônimo da 
legitima expressão da riqueza de seu terroir, 
a icônica região francesa de Champanhe. Nas 
palavras de seus fundadores, no longínquo 
1827: “only the best”. (“só o melhor”). R$ 379     

DADO BIER
Vem do Rio Grande do Sul uma 
das melhores artesanais “velha 
guarda” do país. Sim, já que a 
Dado Bier, pioneiríssima dos 
brew pubs em São Paulo, Rio e 
Porto Alegre, está há bastante 
tempo “na pista”. A nova linha 
inclui clássicos imediatos de 
verão como a amber lager e a 
weiss – sendo que a tripel hop 
atende paladares mais com-
plexos. Preços variados.    
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Edição Especial 47ª Abav Expo Internacional 
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PRAZER OU 
TENDÊNCIA

CHARUTOS,

Lounges e cigar clubs garantem uma experiência ímpar de 
relaxamento aos exigentes degustadores de um bom charuto

Por Luciana Albuquerque 

O relógio marca seis da tarde de uma sex-
ta-feira tipicamente paulistana, horário em que 
o happy hour começa a dar as caras. Logo, 
muitos executivos, alguns engravatados, hoje 
nem todos mais, procuram um local que ofere-
ça tudo que a arte de degustação de charutos 
realmente requer: sofisticação, conforto e ex-
clusividade. Um local em que possam relaxar e 
aliviar o estresse do dia, desfrutando do prazer 
de fazer o que gostam, fumar, beber e conver-
sar sem restrições. 

É nesse contexto que brilham os clubes de 
charuto, espaços nos quais os frequentado-
res podem apreciar o enigmático produto com 
todo o conforto e requinte que poucos locais 
são capazes de oferecer. Se antes esse lifestyle 
era restrito a um público mais velho, especial-
mente masculino, hoje, pessoas acima dos 25 
anos e as mulheres, também frequentam lou-
nges e cigar clubs, ambientes ideais para rela-
xar, trocar ideias com amigos, e até para fazer 
negócios e construir um bom networking.

Cigarro x charuto: oponentes 
com forças desiguais

Inibidas pela lei estadual antifumo nº13541/09, 
que proíbe o consumo de cigarro em estabele-
cimentos fechados, muitas pessoas encontram 
nos clubes de charuto um ambiente único em 
termos de receptividade aos fumantes. “Hoje 
você não pode degustar o seu charuto em qua-
se nenhum lugar devido a lei antifumo, somos 
uma tabacaria com exaustão, purificação do 
ar, e uma sala fechada para quem gosta”, con-
ta André Caruso, proprietário do Caruso Loun-
ge, localizado na avenida Horário Lafer, 44, no 
Itaim Bibi, em São Paulo.

Quem trocou ou está trocando o cigarro 
pelo charuto também vê nesses espaços um 
local de redenção. Aliás, é importante saber 
que existem enormes dessemelhanças entre ci-
garro e charuto. “O diferencial é que o charuto 
não se traga, o charuto é 100% natural, não se 
coloca nenhuma química. Tem gente que migra 
do cigarro para o charuto, começa com a ci-

CIGARON
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garrilha, com o charuto menor, 
aí vai gostando da brincadeira, 
vai curtindo, degustando e entra 
para o mundo do charuto”, expli-
ca Lelo Jachimowicz, proprietá-
rio do Lenat Cigar Club, que fica 
na rua Haddock Lobo, 844, nos 
Jardins, na capital paulista.

Vale aqui um registro para as 
diferenças entre tragar e fumar. 
O cigarro, por exemplo, é traga-
do, ou seja, a fumaça é enviada para dentro 
dos pulmões, já com o charuto a mecânica é ou-
tra, como ele é fumado, sua fumaça vai da boca 
para fora. 

Nesta batalha particular, outro ponto a favor 
do charuto é em relação à própria experiência 
de consumo. “O charuto você degusta quando 
você está tranquilo, diferente de outros que fu-
mam no nervosismo”, ressalta André. Enquanto 
o cigarro rende poucas tragadas resumidas em 
menos de cinco minutos em qualquer lugar ou 

“O DIFERENCIAL 
É QUE O CHARUTO 

NÃO SE TRAGA, 
O CHARUTO É 

100% NATURAL , 
NÃO SE COLOCA 

NENHUMA QUÍMICA”

ocasião, banalizadas, o charuto 
vai além. Trata-se, muitas ve-
zes, do ponto alto do dia, de um 
hobby inebriado de prazer que 
pode durar duas, três horas… um 
instrumento de satisfação pes-
soal e que, portanto, requer um 
local “sagrado” capaz de atender 
a toda essa experiência. 

Lifestyle e comodidades
Afinal, o que mais oferece um clube de cha-

ruto? Frequentar um clube de charuto é mais do 
que simplesmente uma questão de estilo, mas 
de segurança em encontrar produto de qualida-
de. “Hoje em dia, em torno de 80% dos charutos 
cubanos no Brasil são falsos. Olha a importância 
de você ir em um local de procedência, referên-
cia, que tem um lounge onde você possa degus-
tar. Os produtos têm chancelas, como os selos 
colocados pelos importadores e pelos fabrican-
tes”, relata o proprietário do Lenat Cigar Club.

CIGARON



47HANDSON 09

Bem-vindo ao clube
Se você está começando no luxuoso e sele-

to universo do charuto, mas ainda precisa de 
algumas dicas, os proprietários do Lenat Cigar 
Club e do Caruso Lounge, ambos com larga ex-
periência no ramo, tem excelentes sugestões:

Charutos comercializados no Brasil, indicação 
de Lelo Jachimowicz, da Lenat Cigar Club.

Romeu Y Julieta Mille Fleurs 
Romeu Y Julieta Coronitas en Cedro
H. Upmann Half Corona 
Hoyo de Monterrey Palmas Extras
VegaFina 1998

Charutos para iniciantes, indicação de André 
Caruso, da Caruso Lounge.

La galera Connecticut robusto
Don diego corona
Hoyo epicure no 2 ou palmas extras
Davidoff wsc Petit corona
Dannemann Santo Antônio corona

Além disso, as comodidades e serviços pre-
sentes nestes estabelecimentos fazem do local 
a porta de entrada para quem é iniciante no 
universo dos charutos. “Começa com o aten-
dimento e conhecimento do produto, o espa-
ço como o cigar club vai ter um sommelier de 
charutos que vai ajudar na escolha, vai ter pro-
dutos de qualidade, oficiais. A pessoa se sente 
mais à vontade para começar da forma corre-
ta, com um charuto mais suave. Tem charuto 
a partir de 50 reais. Não se começa pelo mais 
caro, mas sim pelo mais suave, pelo menor, te-
mos uma espécie de coaching”, conta Lelo.

Dos puros cubanos ao mercado brasileiro
Conhecida mundialmente por seus excelen-

tes charutos, Cuba ganhou a fama pela quali-
dade do tabaco cultivado em seu solo, que car-

Lenat Cigar Club
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Lobo, 932). Além de todos os sócios e aten-
dentes serem Cigar Sommelières, o local abriga 
a sede oficial da IACS (International Association 
of Cigar Sommèliers)  no Brasil. Muito mais que 
uma loja de charutos, a tabacaria é tem sofistica-
dos lounges para degustadores apreciarem seus 
charutos e ainda oferece a opção de contratar 
experiências guiadas por sommelièrs. O cigar 
club também sedia confrarias femininas, onde 
apenas mulheres se juntam para encontros de 
harmonização de  charutos  com drinques, artes, 
bate-papos e muito networking.

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br

rega características de sabor, potência e aroma 
que não podem ser reproduzidas em nenhum 
outro lugar, por questões de solo e clima. Con-
tudo, André Caruso e Lelo Jachimowicz são en-
fáticos ao afirmarem que não existe o “melhor” 
charuto, é uma questão de gosto pessoal. 

Os produtos da República Dominicana e Ni-
carágua são fortes e muito bem vistos no mer-
cado. No Brasil, existem mais de uma dezena de 
opções, sobretudo do mercado latino-america-
no, com destaque para as marcas Davidoff, Oli-
va, Trinidad e La Aurora.

Mas o papel do mercado brasileiro não se 
resume apenas à importação de charutos. Na 
Amazônia e na Bahia (recôncavo baiano), hoje 
são cultivados tabacos de altíssima qualidade, 
sendo boa parte deles exportados para grandes 
fabricantes europeus.

Cigar Sommelières 
No bairro dos Jardins, em São Paulo, está lo-

calizado o Espaço Quai D’ Orsay (rua Haddock 

Caruso Lounge

BÔNUS: Para saber mais sobre o universo dos 
charutos, André Caruso recomenda os canais 
no YouTube Cigar019, Degustando Charutos e 
Walter Saes.

CIGARON
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PÉROLA
SUÍÇA

ON TRAVEL

Por Helena de Mendonça

Exclusividade, wellness, gastronomia de 
ponta, paisagens hipnóticas: conheça o 
Lenkerhof Gourmet Spa Resort 
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Distando cerca de três horas 
de Zurique, o Lenkerhof Gourmet 
Spa Resort é um verdadeiro te-
souro encravado nos belíssimos 
alpes da região de Lenk im Sim-
mental, no cantão de Berna, na 
Suíça. Destino certo para quem 
busca bem-estar, Lenkerhof é 
muito famoso por seu 7 Sources 
Beauty SPA, cuja variedade de 
tratamentos incluem diferentes 
tipos de saunas e suas famosas águas termais. 
Aliás, esse é um dos grandes diferenciais e atrati-
vos do hotel, construído propositalmente no local 
de uma fonte de águas ricas em propriedades sul-
fúricas, benéficas à saúde.

Localizado em um vale privilegiado com mon-
tanhas de picos nevados, cachoeiras e uma natu-
reza vibrante quase intocada, Lenkerhof oferece 
vistas que podem ser desfrutadas das varandas 
de todos os quartos da propriedade.

Ideal para casais e famílias tanto no verão 
quanto no inverno, o local é também destino certei-

ON TRAVEL

LOCALIZADO 
EM UM VALE 

PRIVILEGIADO 
COM MONTANHAS 

DE PICOS 
NEVADOS, 

CACHOEIRAS E 
UMA NATUREZA 

VIBRANTE QUASE 
INTOCADA

ro para esquiadores buscando evitar 
as estações de esqui mais turísticas, 
normalmente sempre mais lotadas. 

Para os amantes da boa gastro-
nomia, o hotel reserva experiências 
únicas – inclusive para não hóspe-
des. Com duas opções de restauran-
tes – de influência mediterrânea, o 
Oh de Vie usa ingredientes frescos 
e sazonais que proporcionam pra-
tos saborosos e delicados servidos 

em um ambiente agradável e acolhedor. Já o 
Spettacolo  é experiência imperdível: comanda-
do pelo chef Stefan Lünse e com 14 pontos no 
guia de restaurantes Gault&Millaiu, o restauran-
te oferece quinze diferentes opções no cardá-
pio, que é mudado diariamente pelo chef, além 
de seis pratos à base de queijos exclusivos do 
hotel. Para a harmonização, o restaurante ofe-
rece uma carta de vinhos considerada uma das 
melhores da Suíça. 

Ainda no quesito gastronomia, outra para obri-
gatória na região é dar um pulo – literalmente – às 
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mesas do Bühlberg. Localizado no topo de uma 
bela montanha a meros 15 minutos do hotel, o 
restaurante, além da gastronomia esmerada ti-
picamente Suíça, oferece um incrível visual dos 
arredores, ideal para um jantar ao por do sol ao 
ar livre, durante o verão.

Pouco conhecido no Brasil, o  Lenkerhof é o 
destino ideal para quem quer uma autêntica ex-
periência suíça fora do circuito convencional, em 
meio a paisagens hipnóticas e com serviço cinco 
estrelas extremamente cordato e eficiente, fa-
zendo jus à elite Relais & Châteaux.

Suíça sem fronteiras
Atrações igualmente imperdíveis da região 

de Berna, a antiga cidade de Interlaken e o 
Passo Jungfraujoch são “assinaturas” suíças 
que valem cada minuto da visita. Para essa e 
outras atrações, uma ótima opção é adquirir o 
Swiss Pass, pacote de transporte que dá acesso 
a trens, ônibus e barcos, além de proporcionar 
descontos em diversas atrações especiais (e 
permitir acesso sem custo em mais de 500 mu-
seus em toda a Suíça). 
Informações (em português):
https://www.swiss-pass.ch/pt-br/ 

+CONTEÚDO
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Informações:
http://www.lenkerhof.ch 
lenkerhof@relaischateaux.com 
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STYLEON

EXCLUSIVE FOR MEN
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trar os conceitos de modernidade 
e elegância que a marca sempre 
incorporou à sua imagem. 

Em frascos de 40 e 100 ml, 
Ralph’s Club tem preços sugeridos de R$ 499 e 
R$ 599, respectivamente.

Grife Ralph Loren lança fragrância masculina 
inspirada em desfile realizado em clube de jazz
Por Helena de Mendonça

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br

A nova eau de parfum teve origem em ex-
periência imersiva durante o New York Fashion 
Week outono/inverno de 2019, quando um des-
file em um clube de jazz de Wall Street inspirou 
a grife a encapsular o instante, na forma de 
uma fragrância única. Nascia Ralph’s Club. 

Desenvolvida pelo mestre perfumista Domi-
nique Ropion com notas amadeiradas de lon-
ga duração, o perfume conta com ingredientes 
destilados em altos níveis de qualidade, com 
notas rescendendo os toques de sensualidade 
e requinte inerentes à marca - aromas como a 
lavanda e sálvia, equilibradas com o aromático 
requinte herbáceo do cedro da Virgínia e de ca-
pim-vetiver, ingredientes selecionados especial-
mente pela marca.

Sofisticado, o frasco tem estilo art déco. O 
design em cinza-escuro apresenta uma ele-
gante tampa com dobradiça, es-
tampada com o monograma de 
Ralph’s Club.

Para incorporar a essência 
de Ralph’s Club, a marca sele-
cionou para sua campanha um 
elenco jovem e etnicamente di-
versificado que inclui o modelo, 
ator e empreendedor Luka Sa-
bbat, a top model americana Gigi 
Hadid, o músico e modelo Lucky 
Blue Smith e o modelo e artista 
Fai Khadra. O filme apresenta 
os quatro amigos em uma festa, 
quando descobrem a energia e o 
estilo atemporal de Ralph’s Club 
e conhecem pessoas de todo o mundo que se 
reuniram para uma noite inesquecível.

O cast brasileiro de divulgação elegeu Sérgio 
Malheiros, André Lamoglia, Rayza Nicacio e Bru-
no Gissoni, rostos-chave na tentativa de demons-

A NOVA EAU DE 
PARFUM TEVE 

ORIGEM EM 
EXPERIÊNCIA 

IMERSIVA DURANTE 
O NEW YORK 

FASHION WEEK 
OUTONO/INVERNO 

DE 2019
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SENSE OF SMELLON

PERFUMES 
COMPARTILHADOS 
Nada mais atual e que promove a 
igualdade de homens e mulheres, do 
que perfumes que os dois podem usar, 
fragrâncias para pessoas originais que 
não acreditam em diferenças sexuais. 
O mundo da perfumaria percebeu isso 
da França até o Bahrein e a antenada  
revista Hands On,  apresenta aqui, uma 
lista deles. Confira e aproveite! 

56 HANDSON 01

INSENSATEZ DESODORANTE 
COLÔNIA DE O BOTICÁRIO 
Agradável por seu frescor, 
combina o delicado toque 
de flores como Rosa, Violeta 
e Jasmim, à intensidade da 
madeira e notas cítricas de 
Tangerina e Abacaxi. Produto 
é vegano, não utiliza de 
ingredientes de origem animal.

SAC 0800-041 3011

CALVIN KLEIN CK 
EVERYONE EAU DE 
TOILETTE 
CK Everyone é uma 
fragrância limpa, verde e 
cítrica, com um aroma sem 
género muito atual, que 
celebra a infinita liberdade 
da autoexpressão. Uma 
fragrância vegana, 
composta por óleo 
de laranja orgânica, 
encerrada num frasco 
de vidro reciclável. 
A venda na Opaque 
do Shopping Bourbon.

Tel.3872-3151

Por Vanda Fulaneto 
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MUSK PASSION DA AL WARD 
O aroma se inicia com notas frescas e saborosas da
 maçã-verde.  A nota de cabeça cítrica dá lugar a um corpo 
floral com notas de rosa e jasmim. Em suas notas de fundo, 
a combinação entre o almíscar e o âmbar com a intensa 
baunilha garante um toque gourmet ao perfume.

Rua Dr. Mello Alves, 490
Tel. 3857-7523
www.itswalard.com

EAU  DYNAMISANTE DE CLARINS
Fórmula refrescante e hidratante no mercado há alguns 
anos, tem em sua composição o poder   terapêutico das 

plantas extraído de florestas   geridas de forma sustentável.
Foi uma das primeiras   fragrâncias  compartilhadas. A 

venda na Sephora do Shopping Eldorado

www.sephora.com.br

WOOD SAGE & SEA SALT  DE JO MALONE
Inspirado no mar do litoral inglês, é um perfume amadeirado refrescante 
tráz  uma sensação de puro entusiasmo e energia. Suas notas cítricas e 
aquáticas permitem que o aroma combine com qualquer ocasião. Ideal 
para quem tem um estilo clássico mas gosta de incrementar seu dia-
a-dia com uma vibração refrescante e, suas noites, com uma sensação 
revigorante. Wood Sage & Sea Salt envolve com um calor amadeirado e 
acrescenta uma nota fresca de sal marinho.

Shopping Iguatemi 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232- Piso térreo
Tel. 3031-4178
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Se você ainda não percebeu o 
poder da comunicação visual para 
sua marca, é hora investir nessa 
poderosa estratégia de marketing

O PODER DA COMUNICAÇÃO

DESIGNON

VISUAL
Por Luciana Albuquerque

A comunicação visual é uma 
importante ferramenta de marke-
ting para posicionar sua  marca 
diante do consumidor, se comu-
nicar com o público-alvo de ma-
neira correta e destacar seu ne- 
gócio no seu mercado de atua- 
ção, fazendo uso de elementos  
visuais como forma de lingua-
gem, tais como: desenhos, ima-
gens, cores, gráficos, vídeos, fo-
tos, entre outros.

Com uma equipe de colabo-
radores formada por designers, 
jornalistas, revisores, ilustrado-
res e gráficas, a Purim Visual 
desenvolve projetos impressos 
e digitais, cuidando de toda co-
municação visual da sua marca 
ou empresa. “Nosso objetivo é 
promover a comunicação visual 
com qualidade e criatividade”, diz  

Rogério Callamari Macadura, Di-
retor de Arte e fundador da Pu-
rim Comunicação Visual.

O foco da Purim Visual é a pro-
dução de conteúdo e artes para 
redes sociais; criação de conte-
údo jornalístico, diagramação e 
projeto gráfico de revistas, jor-
nais, livros, e-books, informativos 
e boletins, em versões impressas 
e digitais; criação de identidade 
visual de marca corporativa – 
desenvolvimento de logomarca, 
cartão de visita, envelopes, papel 
timbrado, template para apre-
sentações, e peças para eventos, 
como banners, envelopamento 
de stands, backdrops; montagem 
de press kits, lançamentos de pro-
dutos e serviços para assessoria 
de imprensa e relações públicas; 
desenvolvimento de material ins-
titucional para treinamento e co-
municação interna; criação de 
peças publicitárias, anúncios, fol-
ders, flyers e catálogos; além de 

desenvolvimento de websites, hotsites, landing pa-
ges, e-commerce e sistemas.

NOSSO 
OBJETIVO É 

PROMOVER A 
COMUNICAÇÃO 

VISUAL COM 
QUALIDADE E 

CRIATIVIDADE

Purim Visual
55 11 98382.8021 | 55 11 3804.5166 
rogerio@purimvisual.com.br 
rogeriomacadura@gmail.com 
www.purimvisual.com.br

rogerio@purimvisual.com.br | rogeriomacadura@gmail.com | 55 11 98382.8021 
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AFINAL, O QUE É IMUNIDADE? 

Por definição, imunidade é a ca-
pacidade de resistir a um agente 
causador de doença. A imunidade 
envolve componentes específicos e 
inespecíficos: os componentes ines-
pecíficos atuam como barreiras ou 
eliminadores de uma ampla gama 
de patógenos, independentemente 
de sua composição antigênica. Ou-
tros componentes do sistema imu-
nológico se adaptam a cada nova 
doença encontrada e podem gerar 
imunidade específica 
ao patógeno (1).

Como agentes es-
pecíficos da imunida-
de, temos células do 
nosso sangue que fa-
zem essa defesa (imu-
nidade celular) e a for-
mação de anticorpos 
quando entramos em 
contato com algum 
agente infeccioso invasor do nosso 
organismo, IgA, IgM e IgG dentre ou-
tros (imunidade humoral).

É sobre a imunidade inespecífica 
que trataremos aqui. Não é raro pes-
soas me procurarem no consultório 
por desconfiarem que sua imunidade 
está baixa, visando descobrir o que 
poderia levar a isso.

A imunidade inespecífica é muito 
importante e muitas vezes não va-
mos encontrar alterações em exames 
que a justifiquem. Estamos falando de 
um conjunto de fatores que envolvem 
hábitos de vida, como hidratação, ali-
mentação, atividades físicas, ciclo so-

Infectologista, 
clínica geral e 
pesquisadora clínica

PATRÍCIA RADY MÜLLER

no-vigília, exposição solar, realização 
de atividades físicas, saúde mental, 
tabagismo, ingestão de álcool, den-
tre outros. Por não aparecerem em 
exames laboratoriais ou de imagem, 
muitas vezes não são tão valorizados.

Na Europa e nos EUA não existe 
o hábito de se fazer check up como 
no Brasil. Fazer exames onera quem o 
faz, seja de forma particular ou atra-
vés de seguro saúde, e muitas vezes 
nos dá uma ideia errônea de que está 

tudo bem com nossa 
saúde. A menos que 
tenhamos uma predis-
posição genética para 
alteração de algum 
exame que aparece no 
sangue, por exemplo, 
na idade adulta essa 
alteração vai se mos-
trar quando por anos 
a natureza lutou contra 

um hábito de vida inadequado.
De acordo com publicação na 

revista Lancet (2), onde foram acom-
panhadas 130 mil pessoas de 17 pa-
íses incluindo o Brasil, divididas em 
grupos de sedentários e não seden-
tários, observamos que a pessoa 
sedentária tem mais chance de de-
senvolver uma doença cardiovascu-
lar, câncer e diabetes mellitus do que 
uma pessoa que faz 150 minutos de 
atividade física na semana, indepen-
dentemente de genética e peso. Isso 
se deve à produção de substâncias 
inflamatórias no organismo de uma 
pessoa sedentária, que são as mes-

SEDENTÁRIOS 
TÊM MAIOR 

SUSCEPTIBILIDADE, 
PIOR EVOLUÇÃO 
E DESFECHO NA 
COVID-19

SPEAKERSON

Com a pandemia, precisamos abrir menos 
embalagens e descascar mais, em prol de 
uma dieta menos industrializada e mais natural 
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mas substâncias encontradas em 
grande quantidade no organismo de 
uma pessoa em com Covid-19. Essa 
inflamação não aparece nos exames 
habituais de sangue. Outro estudo 
recente (3) sobre atividades físicas e 
Covid, realizado por pesquisadores 
de Santa Catarina, mostra que os se-
dentários têm maior susceptibilidade, 
pior evolução e desfecho na Covid-19.

O tabagismo é um fator responsá-
vel por várias alterações no nosso or-
ganismo, como a participação na for-
mação de placas que entopem vasos 
sanguíneos no coração e no cérebro, 
pois o cigarro altera a camada inter-
na de todos nossos vasos sanguíneos, 
além de acometer diretamente pul-
mões, boca e aparelho digestivo.

Quanto à alimentação, precisamos 
abrir menos embalagens e descas-
car mais. Isso significa ter uma dieta 
menos industrializada e mais natural. 
Assim, cuidamos também do funcio-
namento do intestino, órgão envolvido 
diretamente na nossa imunidade.

É também muito importante nos 
hidratarmos de forma adequada, para 
o melhor funcionamento do nosso sis-
tema cardiovascular, cerebral e intes-
tinal. Temos que tomar de 1,5 a 2 litros 
de água ao dia, desde que a cada duas 
horas urinemos. A boa hidratação pre-
vine sintomas de dores de cabeça, al-
terações da pressão, inchaço no corpo. 
A Natureza é sábia: se não bebemos 
água, ela começa a reter essa água no 
nosso organismo e não a “desperdiça” 
no ato de evacuar, por exemplo.

O Covid- 19 nos trouxe também 
a questão das vitaminas. A vitamina 
D é aquela que fabricamos toman-
do 10 minutos de sol ao dia. Ela está 
em vias de ser reclassificada como 
um hormônio, visto que participa de 
todo funcionamento do nosso orga-
nismo, sendo essencial para unhas, 

ossos, cabelos, agilidade mental, pre-
venção de câncer, de ansiedade, de 
doenças neuro-degenerativas como 
Alzheimer, demência e outros, além 
de participar da nossa imunidade.

Por fim, o sono. É fundamental 
aproveitarmos a produção de mela-
tonina pelo nosso organismo a partir 
das 22hs, quando deveríamos estar 
dormindo. A melatonina nos descan-
sa, e conseguimos ter um sono restau-
rador. Caso optemos por dormir após 
uma da madrugada e não acordemos 
entre 6 e 8hs da manhã, nosso orga-
nismo produz muito cortisol, o que nos 
cansa e nos deixa sempre em alerta, 
levando a sintomas de cansaço.

Em relação à imunidade nessa 
época de pandemia, além desses 
fatores individuais, temos que inves-
tir na imunidade coletiva, o que con-
seguimos através da vacinação em 
massa da população. O vírus conti-
nua fazendo seu papel na tentativa 
de se multiplicar, adquirindo muta-
ções nesse processo. Mas poucas 
mutações são realmente capazes 
de implicar em maior transmissão e 
gravidade da doença. Continuemos 
a fazer nosso papel, tendo hábitos de 
vida saudáveis e tomando a vacina – 
do restante a Ciência dá conta. 

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine

ON na TV
onnatv.com.br
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ANA LUÍSA DINIZ CINTRA
Diretora do Centro de Convenções Rebouças

NOTÁVEISGALERIA DOS

Desde 1998 à frente do Centro de Convenções 
Rebouças, como gestora Ana Luísa tem a exa-
ta dimensão da importância do local, enquanto 
equipamento cultural, para a cidade. Principal-
mente agora, com o mercado de eventos (com 
o perdão do clichê) reabrindo. “Nosso desafio é 
aplicar o aprendizado do tempo em que fica-
mos parados”, acredita. “Foi o tempo das lives, 
dos eventos virtuais. A julgar pelo final de 2021, 

acredito em um bom 2022, com a volta dos 
eventos presenciais. O mercado e as pessoas 
precisam disso. O momento é de reconstrução, 
de aplicar as mudanças e inovações que surgi-
ram, e com as quais aprendemos. M as acima 
de tudo, precisamos ser reflexivos sobre o que 
aprendemos na pandemia enquanto pessoas. 
Mudar nosso comportamento, dar atenção a 
outros valores e caminhos”.






