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Em uma época em que a busca por padrões energéticos alternativos, limpos e honestos 
com o planeta nunca esteve tão em alta, em que a procura incessante pela forma perfeita 
é feita por meio de dietas, academias e cirurgias plásticas, o ápice é uma invenção de 
cerca de 200 anos: a bicicleta. A magrela reúne todas essas qualidades e ainda é um 
elemento lúdico simpático a, praticamente, qualquer ser humano, pois remete à infância 
e a sonhos antigos. Países europeus sempre adotaram, de uma forma inteligente, este 
tipo de transporte e, agora, mais do que nunca, as marcas de maior evidência do 
mundo buscam ter na sua coleção uma bicicleta-conceito que traduza o que há de mais 
moderno em tecnologia ou estilo para transmitir ao grande público a sua sintonia com a 
era em que vivemos. Apresentamos, nesta edição, cinco modelos top, comentados pela 
antenada Julia Fernández.
Tão realista quanto a técnica que a artista americana Lee Price usa para pintar seus 
grandes painéis é o tema que ela aborda em seu trabalho: a próxima e estreita relação 
que muitas mulheres têm com a comida. A pintora retratou a si própria em seus momentos 
mais íntimos, quase que tendo um caso de amor com seus pratos preferidos. Desde 
cereais com leite a donuts e doces diversos, a artista mostra como essas delícias são 
usadas como elemento de compensação. O resultado são pinturas impressionantes, 
tanto pelo senso estético apuradíssimo, como pelo alto grau de realismo que elas 
traduzem.
Trazemos também duas experiências incríveis de viagem: Barcelona, especificamente o 
bairro de Born, uma joia de muito refinamento e bom gosto dentro da cidade que mostra 
um lado complementar à tradicional e conhecida veia arquitetônica e artística de lá; e um 
outro paraíso, já bem mais perto, o Hotel Fasano, na orla carioca, onde reina majestoso 
na “curva” entre Copacabana e Leblon, de frente para as míticas pedras do Arpoador.
Por fim, mas não menos importantes, nesta edição teremos as luxuosas participações de 
André Trigueiro, respeitadíssimo repórter especializado em ecologia e sustentabilidade, 
e da escritora blogueira Juliana Araripe, que aborda de uma forma muito peculiar o 
universo feminino. Juliana, com sua visão fantástica sobre o mundo, veio incrementar 
nosso já seleto time de colunistas. 

Boa leitura.
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A Opus Inteligência Construtiva começa 2012 celebrando 
os ótimos resultados do ano que passou e já com grandes 
desafios e novas tendências para o mercado. Mais uma vez 
estamos muito orgulhosos em apresentar a vocês esta nova 
edição da revista Opus One, na qual, além de entretenimento, 
informações e o universo premium de quem quer qualidade 

de vida, mostramos ainda as novidades e expectativas da Opus para este ano.  
Iniciamos 2012 com o pé direito, festejando o ótimo desempenho de vendas do Vingt-
trois Residence, mais um empreendimento da Inteligência Construtiva na Praça T-23, 
no Setor Bueno. Ao lado do Twenty Three Park, este novo produto reforça a nossa 
busca por trazer para esta região, que é o Complexo Bueno-Marista, a qualidade 
premium do DNA Opus. A exemplo do Palais do Park, no Parque Areião, apresentamos 
uma grande novidade: a vitrine interativa, que transmite um sentimento contemporâneo 
de coexistência entre os cidadãos, os moradores, a rua e as intervenções urbanas 
da Opus Inteligência Construtiva. O Vingt-Trois Residence é um projeto de Frederico 
Bretones, com o estande decorado e o projeto de design de interiores assinados por 
Fernando Galvão e Adriana Mundim, e que, assim como todos os empreendimentos da 
Opus, traz essa característica de inovação da Inteligência Construtiva. 
Este é um ano de grandes realizações e amadurecimento da marca Opus. Além de 
vários empreendimentos entregues e outros tantos em fase de conclusão, vamos 
participar mais intensamente da mostra Casa Cor Goiás, cedendo o espaço para 
sua realização na T-23, juntamente com a Sousa Andrade. Trazemos ainda uma nova 
realidade para o complexo Marista, entre o Parque Areião e a Av. Ricardo Paranhos, 
em um cenário com todas as inovações de espaços integrados e inteligentes, seguido 
o padrão premium Opus. 
Este 2012, mais do que um ano de desafios, será um grande ano de conquistas. Estas 
são apenas algumas das inovações que queremos apresentar neste ano. Uma boa 
leitura e, mais uma vez, um feliz ano novo para todos. Que nós possamos celebrá-lo 
muito. 

Um abraço.
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A Opus One desvendA O ícOne 
dO design e luxO nO pOntO g  dA OrlA cAriOcA

Fasano Rio
POR LEO ROMANO



O Rio de Janeiro é uma daquelas cidades capazes de encher o espírito de 
qualquer um de alegria. A paisagem deslumbrante entre o mar e a montanha 
faz da cidade um espetáculo, o que lhe garante o eterno título de cidade 
maravilhosa.
Digo que a beleza do Rio é democrática. Lembro de estar correndo no 
calçadão da Viera Souto apreciando a praia e me deparar com um tapume 
em uma esquina. Nascia ali, ainda que incógnito, o Hotel Fasano. Era 
uma obra lenta que sutilmente emergia no ponto mais belo de Ipanema, 
beliscando a ponta do Arpoador.
O Hotel Fasano do Rio de Janeiro dispensa apresentações. Para mim, é o 
melhor hotel do Rio, e o preço da diária oferece uma honesta relação custo 
benefício. Vale um mergulho de  olhos fechados. Sua arquitetura é modesta 
e precisa. Integra-se com delicadeza ao entorno dos prédios sessentistas, 
fazendo parecer que está ali desde aquela data. A fachada  anuncia a 
atmosfera chique e despojada bem ao clima carioca. É uma combinação 
de charme e sofisticação no endereço mais cobiçado do Rio, com design 
moderno e serviço eficiente. 
Projetado por Philippe Stark, tudo foi pensado para repercutir a gloriosa 
época da bossa nova. Talvez por isso, este projeto, em particular, apresente 
uma levada um pouco diferente do conjunto de obras de Stark. No Hotel 
Fasano, o design internacional é misturado com peças brasileiras, garantindo 
aconchego e um ar levemente despretensioso. Também é constante a 
presença da madeira e de fotos de arquitetura brasileira. Tudo orquestrado 
com maestria sob a supervisão e o apuro estético do dono do grupo, o 
esteta Rogério Fasano. É ele também o maior colaborador na decoração do 
lounge Baretto-Londra. Aí a atmosfera ganha o luxo e o peso dos interiores 
ingleses, transportando-nos para uma atmosfera rock and roll.
Outro local que nos emociona é o lobby de espera entre o restaurante e o 
bar. Layout e mobiliário de cair o queixo, e, para completar, o banheiro é 
daqueles que todos gostariam de ter em casa. Um must!
Contudo engana-se quem acha que a estética é o único atrativo. O legado 
gastronômico da família Fasano está no restaurante Fasano Al Mare e 
mantém o critério e o sabor dos demais restaurantes comandados por 
Rogério. Um local perfeito para passar a noite entre bons drinques, boa 
comida e as estantes em espelhos bisotados arquitetadas por Phillipe para 
a casa.
Soma-se a esta nuança de coisas boas, uma roupa de cama com lençóis 
em algodão egípcio, travesseiros e duvets de plumas de ganso, poltronas 
de Sérgio Rodrigues nos quartos e nas varandas.
Confesso que o hall dos elevadores também é bárbaro. Como decoração, 
nada menos do que a poltrona Donna, de Gaetano Pesce.
Mas, como se tudo isso não bastasse para fazer com que nos apaixonemos 
pelo local, temos ainda a piscina. Se lhe restar fôlego e o dia estiver 
ensolarado, prepare-se para uma vista espetacular na cobertura do edifício. 
Ali, só um bom mergulho nos fará voltar à realidade.
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Não existe ponto mais nobre em toda extensa orla carioca: o encontro de 
Copacabana com Ipanema. As poéticas e já muito cantadas pedras do Arpoador 

recebem um prédio concebido por Philippe Stark para compor a sua harmonia.

A decoração limpa, com poucos adornos, quase espartana, faz com que a 
arquitetura fale por si só. Móveis de linhas simples compõem-se com toras naturais, 

deixando a arquitetura e o próprio cenário carioca serem a estrela do hotel.

A silhueta das garrafas, recortadas por uma janela com vista para o calçadão, traz 
a praia do Rio como um quadro para decorar a simplicidade do requintado Lobby 

Lounge Bar, na entrada do hotel.

O mágico skyline carioca, com destaque para o Morro Dois Irmãos, sutilmente 
refletido nas águas da piscina do Fasano.
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ARQUITETURA
A MAIS PÚBLICA DAS ARTES

Quando as cidades tornam-se 
                    mais importantes que as nações

POR JULIA FERNáNDEz

2

A arquitetura é, talvez, a mais pública das artes. Ao longo de décadas, arquitetos constroem 
estruturas, pensamentos e sonhos com seus manifestos e teorias. Alguns dos projetos mais 
audaciosos na história da arquitetura jamais foram construídos, mas certamente suscitaram 
dúvidas, emoções e principalmente a mudança de paradigma.
É no urbanismo onde a maioria destas ideias afloram, na bela mistura entre o coletivo e o autoral, 
da funcionalidade com regras, e da visão orgânica do arquiteto. As cidades modernas respiram, 
hoje, o que foram um dia, puro desafio no projeto arquitetônico.
Comunidades modernas e sustentáveis estarão cada vez mais conectadas aos centros urbanos 
modernos. O que acontecerá então, com os centros históricos de cidades já ultradesenvolvidas? 
Um excelente exemplo de um projeto dentro da complexidade urbana é o CityLife, um 
investimento de 523 milhões de euros, em fase de execução na elegante e charmosa Milão.
A cidade comissionou um projeto de remasterização urbana para um grupo de arquitetos de 
diferentes origens e filosofias, com o intuito de planejar uma nova forma de expressão urbana, 
que sobrepusesse e integrasse os aspectos de trabalho, educação, entretenimento e habitação. 
zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind foram os arquitetos escolhidos, e juntos planejaram
o CityLife, um arquipélago urbano que integra moradia, arranha-céus icônicos e programas 
culturais e comerciais. É a visão de Le Corbusier elevada à potência moderna. zaha, Arata 
e Daniel são hoje a expressão máxima do papel fundamental do arquiteto na concepção de 
urbanismo do futuro.
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A arquitetura e urbanismo, hoje, passam por uma importante transição de reconexão com a cultura e novas formas de convergência, 
inteligência coletiva e colaboração. Chegou-se em um ponto crucial em que as cidades estão se tornando mais poderosas do que 
as nações. O século XXI não será predominado pela América ou China, Brasil ou Índia, mas sim por Nova York, São Paulo, Pequim, 
Nova Deli... Em uma era em que o desenvolvimento é aparentemente descontrolado, as cidades, ao invés de países, estão se 
tornando as ilhas governamentais onde o mundo futuro ir-se-á construir. Hoje, metade da população vive em áreas urbanas. Estes 
3 bilhões de indivíduos possuem necessidades específicas dentro de um ambiente congestionado e multifacetado. 
Estamos entrando na cultura da convergência de ideias, de mídias, de colaborações, em uma era de transição. A confluência 
demográfica que estamos vivendo está expandindo o sistema de distribuição econômica, e gerando sinergias urbanas e emocionais 
desta nova “rede social”. As cidades são magnetos de economias, inovadores de política e direcionadores de diplomacia. As 
cidades, que não são capitais, agem como se o fossem. Estes novos conglomerados de cidades não agirão sob as mesmas 
regras que as nações hoje operam. Estas super metrópoles farão seus próprios códigos de conduta, regidos sob a eficiência, 
conectividade, inovação e segurança acima de tudo. O autor indiano Parag Khanna, consultor de política externa da campanha de 
Barack Obama e eleito uma das 75 pessoas mais influentes pela revista Esquire, escreveu em uma recente entrevista dada à revista 
Foreign Policy que “... a era das nações terminou. Apesar da nova era urbana estar em massivo desenvolvimento, somente 100 
cidades somam 30% da economia mundial.” Khanna enfatiza que “estas cidades são os motores da globalização, e seu status quo 
reside na estabilidade, conhecimento e investimento”. 
Um mundo de cidades pode disparar um ciclo de competições virtuosas entre as mesmas. As cidades são o laboratório mundial 
e a fundação para um mundo conectado. São o problema e a solução do futuro incerto. Esta ideia nos traz uma série de 
questionamentos, e o ponto principal é que as cidades possuem cada vez mais poder e interação em escala global. Dessa forma, 
arquitetos e urbanistas passam a ser não somente a inteligência do projeto, mas também os curadores urbanos. Além de autor, 
Khanna é consultor de política externa da campanha de Barack Obama e foi eleito uma das 75 pessoas mais influentes pela revista 
Esquire, e lançou em março no Brasil seu livro O segundo mundo.

Zaha Hadid, arquiteta iraquiana, é conhecida por seus trabalhos impactantes, que reúnem a precisão matemática e 
o incrível equilíbrio entre a fragmentação do processo não linear e as formas orgânicas. zaha diz que Oscar Niemeyer 
influenciou sua obra, e projeta sob prismas modernos de distorcer e deslocar a estrutura e o envoltório. Seus projetos 
têm sido a plataforma de novas concepções urbanas que permitem padrões organizados para uma sociedade 
contemporânea. Em 2004, Hadid se tornou a primeira mulher a receber o Prêmio Pritzker de Arquitetura, pelo conjunto 
de sua obra.
Arata Isozak, arquiteto japonês, pertence a segunda geração de arquitetos metabolistas que propunham a dissolução 
do estilo internacional da arquitetura e relacionava arquitetura com o esquema orgânico celular, ósseo, circulatório, e com 
os ciclos metabólicos. A arquitetura metabólica propunha uma estrutura urbana mutante, de alto nível tecnológico, capaz 
de atender a sociedade japonesa em continua transformação cultural e social.
E por fim, Daniel Libeskind, arquiteto polonês naturalizado americano, acredita que “a arquitetura não deve limitar-se 
a comunicar a um ser humano a existência de um mero objeto, pois a arquitetura é uma percepção, que possui uma 
dimensão intelectual capaz de comunicar algo além da realidade física que está sendo construída”.

CITYLIFE
O projeto será construído no local em que acontecia a reconhecidíssima Fieira di Milano e conta com a colaboração de 
três grandes arquitetos da atualidade: zaha Hadid, Daniel Libeskind e Arata Isozaki.

MOVIMENTO
O edifício do Museu de Arte Contemporânea foi projetado pelo Studio Daniel Libeskind sobre uma base quadrada, mas 
com um centro de torção que proporciona dinamismo à estrutura.

ARDUINO TOWER
O edifício vai cobrir uma área de 14.200m² e dará lugar a 80 apartamentos, divididos em 26 andares. Cada pavimento 
será construído com terraços diferentes e podem abrigar jardins suspensos e piscinas.

BIODIVERSIDADE
O parque é o coração do projeto. Com uma extensa área verde, pistas para caminhada, ciclovias e mais de 2 mil plantas 
selecionadas para garantir a biodiversidade do local.
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rita.azem@gmail.com

Rita Azem

Protetoras Independentes 
Goiâania

Rita Azem e mais duas amigas, Alessandra Thomé e Cinthia 
Siqueira, são as Protetoras Independentes de Goiânia. Elas saem 
às ruas a procura de animais de estimação abandonados e buscam 
um lar cheio de amor para cada um deles. Neste artigo, Rita conta 
como nasceu esta ideia e também alguns casos bem sucedidos 
de resgate.

Outro dia, li uma frase que dizia o seguinte: “Quando realizamos um sonho,percebemos 
que ele sempre esteve ali, adormecido, esperando que acreditássemos nele para 
se tornar realidade.” Percebi que ser uma Protetora Independente, e trabalhar com 
animais,  é um sonho que estou realizando.
As pessoas, na maioria das vezes, julgam-se protetoras porque salvaram,doaram ou 
adotaram algum animal. São atitudes que merecem consideração, porém a proteção 
vai além disso. É doar seu tempo, seu dinheiro e seu amor a um animal em situação 
de risco e de abandono. É também ser criticado por pessoas que, muitas vezes, não 
entendem o porquê de fazer o que eu faço, o porquê de ajudar um animal.
O primeiro resgate é inesquecível; você sente que pode e deve fazer algo. Eu não tinha 
experiência quando senti que precisava tirar aquela cadelinha das ruas. Todos os dias, 
a cadela preta aparecia no meu prédio em busca de água, alimento e abrigo, mas 
não deixava ninguém se aproximar. Ficamos nesse “namoro à distância” durante sete 
semanas. Por alguns dias, ela não apareceu e meu coração ficou apertado. Decidi 
que, de alguma maneira, eu a pegaria.
Em uma manhã fria, levantei muito cedo e resolvi verificar se ela havia comido o que eu 
deixara. Quando desci, lá estava ela, dormindo encolhida, em uma floreira. Não pensei 
duas vezes: tirei o casaco que estava vestindo e a enrolei, pegando-a no colo. Ela abriu 
os olhos e sorriu para mim. Claro, para mim aquilo foi um sorriso! Levei-a para casa e
acordei todo mundo para contar a novidade. Assim, Pretinha fez parte de nossas vidas 
durante cinco anos.
Depois do primeiro resgate bem sucedido, houve vários outros. Recebi por e-mail, 
certa vez, fotos de bichos que estavam no Centro de zoonoses Goiânia (CCz), e 
contatei-os para ver a possibilidade de resgate de alguns daqueles animais. A pessoa 
que me atendeu informou que as fotos eram antigas, mas, caso eu quisesse salvar 
algum outro animal, havia uma senhora querendo entregar uma cadela e seus dez 
filhotes. Conseguimos que ela nos entregasse oito dos dez filhotes, mas não pudemos 
resgatar a mãe pois estávamos lotadas de cachorrinhos. Trabalhamos na adoção dos 
óctuplos, que foram todos adotados. Isto resolvido, era o momento de salvar a mãe, a 
cadela Rebeca, que iria para rua caso não fosse resgatada. O bairro era na periferia da 
cidade e ficamos indignadas com tantos cachorros na rua. No caminho, encontramos 
uma cadelinha branca  ao lado de dois cachorros enormes, no canto de uma calçada. 
Desci do carro, peguei-a no colo e fomos embora. Achamos, enfim, o endereço da 
cadela Rebeca, mas junto com ela tivemos que levar sua companheira Sofia e um 
poodle preto, o Alf. Não tínhamos previsto voltar para casa com quatro bichos, mas 
todos foram adotados e estão felizes com seus donos.
Em cada um dos resgates, vi gratidão e amor em seus olhos. Conheci pessoas que 
compartilham comigo o amor pelos animais: Alessandra Thomé, Cinthia Siqueira e 
eu somos hoje as Protetoras Independentes Goiânia e criamos uma página com o 
mesmo nome no Facebook, para divulgar nosso trabalho.
Juntas, fazemos um trabalho diferenciado. Não temos um abrigo, nem somos uma 
organização sem fins lucrativos. Recebemos ajuda de simpatizantes e, por isso, 
conseguimos tirar vários animais da situação de risco e abandono, dando tratamento 
adequado e um possível novo lar. Também lutamos para que as pessoas entendam a 
importância da castração, da posse responsável e acreditamos que nossa eficiência 
e sucesso não devem ser medidos pelo número de animais que ajudamos, mas pelo 
número de pessoas que influenciamos a fazer o mesmo e a serem protetoras também.
Não estamos mais sozinhas e sei que muitos foram tocados. Ninguém precisa esperar, 
nem mais um instante, para participar desta mudança; basta mudar a si mesmo, 
entender o valor de uma vida e, depois, pensar em mudar o mundo.

Rita Azem, 42 anos, casada, 2 filhos, sócia na Empresa Task Brasil, faz parte das Protetoras Independentes 
Goiânia, junto com a Alessandra Thomé e a Cinthia Siqueira, e dona de uma matilha de 7 lindos cães.

A artista americana lee price expõe a delicada 
relação das mulheres com a comida em quadros 
hiper-realistas e pessoais. sensibilidade, 
inteligência e muito açúcar.

Doce Voyeurismo
POR ELIS MARTINI Asleep
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Self  Portrait  In  Tub  With  Chinese  Food

Culpa, ansiedade, solidão, recompensa. São diversos os motivos que 
levam muitas mulheres, no íntimo de seus cotidianos, a procurar alívio 
em doces, tortas, caixas e mais caixas de chocolates... Determinada 
a expor e desvendar essa relação de amor e ódio com a comida,             
a artista Lee Price criou um trabalho instigante, mas ao mesmo tempo 
familiar para as observadoras do sexo feminino. Suas pinturas são 
feitas a óleo em telas de linho tratado e, de tão realistas, lembram 
fotografias. Para deixar as imagens mais pessoais e sinceras,                     
a modelo retratada nos quadros muitas vezes é a própria artista. 
Lee revela que as obras dizem muito sobre seu passado e sua relação 
com a comida. “A maior parte da minha vida eu tive problemas com 
comida. Começou aos dez anos, quando já estava muito preocupada 
com o meu peso. Mesmo sendo magra, sempre tentava uma dieta ou 
outra, nunca satisfeita com o meu corpo. Minha luta com a comida 
variava entre privação e compulsão. Demorei muito tempo para 
encontrar minha paz com isso”, explica a artista.
Apesar de o trabalho estar tão intimamente ligado com a vida de Lee, 
a ideia de pintar a relação feminina com guloseimas veio por acaso. 
“Venho pintando mulheres e comida por mais de vinte anos, porém 
a primeira imagem dessa série, feita há cerca de seis anos, foi criada 
por acaso. Trabalhava a partir de fotografias e havia montado um 
cenário para uma foto inspirada em Alice no País das Maravilhas. 
O set tinha uma mesa montada para o chá, contudo aquilo não 
estava funcionando. Eu havia comprado mais de cem dólares em 
sobremesas e não queria desperdiçar tudo. Então coloquei a toalha 
de mesa no chão com os doces em cima, deitei no meio de tudo 
e pedi para um vizinho pegar uma escada e me fotografar. Ainda 
não havia entendido o que aquilo significava, mas sabia que era algo 
inspirador. Demorei um tempo para compreender tudo: a perspectiva 
do observador, representando o sujeito se vendo no meio de um 
comportamento compulsivo, incapaz de ser detido. O cenário 
inusitado enfatiza o absurdo da ação e a privacidade acentua seu 
caráter secreto”, revela Lee.
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Na nossa sociedade ocidental contemporânea, onde bulimia, anorexia e compulsão 
por comida são problemas comuns entre mulheres - e até mesmo homens - não é de 
surpreender que muitas pessoas se identifiquem com o trabalho de Lee Price. “Em sua 
maioria, as respostas ao meu trabalho indicam que as mulheres sentem uma conexão 
com o que produzo. Recebo e-mails contando que minhas obras deram a algumas 
pessoas um pouco de luz a respeito de seus problemas. Muitas mulheres também 
já me disseram que acham os quadros animadores, elas os interpretam como uma 
indulgência não censurada. Eu gosto de todas as interpretações, quero que as pessoas 
observem e levem algo do trabalho consigo.”
Lee Price nasceu em Elmira, no estado americano de Nova York, em 1966. Formou-
se no Philadelphia’s Moore College of Art e foi discípula da proeminente artista hiper-
realista, Alyssa Monks, uma de suas maiores influências até hoje. Suas obras já foram 
expostas em diversas galerias nos Estados Unidos.

Full
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A madeira vem se tornando artigo de luxo 
em um mundo que busca a sustentabilidade. 
sua origem e o seu reaproveitamento agora 

são muito mais que uma questão ética.

POR AYESKA ANDRADE

DE LUXO!



A busca pela sustentabilidade e pela reciclagem está mudando o destino 
das madeiras de construção, que já começam a ter outras funções a partir 
de mãos e olhares apurados. Designers, arquitetos e artistas encontraram 
na madeira garimpada em demolições uma matéria-prima de alta qualidade 
e durabilidade que gera peças bonitas e exclusivas, bastante valorizadas 
pelos clientes. 
A tendência em diminuir o uso da madeira, que surgiu junto com a 
preocupação ambiental, encontra uma saída em sua reutilização, pois é 
um material nobre que pode e deve ser reaproveitado. 
Utilizando a madeira de demolição, o designer e arquiteto Carlos Motta 
concebeu as 25 peças de sua mostra Móveis de madeira reutilizada para o 
Museu da Casa Brasileira (MCB). Realizada em 2010, a exposição seguiu 
para os Estados Unidos – Nova York e Los Angeles. Grande parte da obra 
do designer utiliza a chamada madeira de redescobrimento. 
A redescoberta do material traz também exclusividade aos móveis por 
serem feitos de forma totalmente artesanal no próprio ateliê de Carlos 
Motta. Algumas peças são únicas ou em séries limitadas, verdadeiras 
obras de arte em forma de mobiliário, sem deixar de serem funcionais. 
Um exemplo é a Poltrona Radar. Criada em 2008 e fabricada em peroba 
rosa de redescobrimento, a poltrona tem lustração especial, é giratória e 
traz estrutura em ferro oxidado. Foi especialmente desenvolvida para as 
exposições no MCB e nos Estados Unidos.
O cuidado com a preparação da madeira é fundamental, segundo o 
designer. “Limpa-se a viga. Retira-se tudo o que é metal, na maioria 
são pregos e parafusos”, ensina Carlos Motta. “Mesmo estando limpa, a 
entrada desta madeira dentro da oficina de marcenaria representa uma 
carga horária maior para ser preparada, maquinada ou lixada, pois são 
madeiras muito rústicas”, explica.  Motta diz que o mercado desse tipo 
de material mudou, havendo atualmente muita procura, inclusive pelo 
mercado internacional. “Hoje, considerado sofisticado, correto, amigo, vale 
muito”, destaca o designer.
Carlos Motta conta que a madeira de demolição já cumpriu importantes 
funções: ofereceu qualidade física, mecânica, técnica e estética nas 
construções, engenharia e arquitetura. Mas, segundo ele, ainda permanece 
bela e saudável, podendo ser reutilizada como um material nobre. Os 
móveis da série que Motta criou tiveram o objetivo de evidenciar, por meio 
da estética, da técnica construtiva e da ergonomia, a possibilidade de 
obter peças de alta qualidade e durabilidade reutilizando a matéria-prima.
Os americanos John-Michael Ekeblad, Brian Kane e Jonathan Locke uniram 
suas especialidades de designer, captador de matéria-prima e artesão 
de móveis para criar peças com madeira reaproveitada. Kane chama as 
velhas construções da cidade de Nova York de “a maior e mais antiga 
floresta do mundo” e é onde o trio encontra material para ser trabalhado. 

Close da estante parte do projeto Made of NY

O charmoso Banco Butantã, feito a partir de madeira reaproveitada, é uma peça de alta durabilidade e design exclusivo.

O Banco Mandacaru fez parte da mostra Móveis de madeira reutilizada

Sofá Mantiqueiras, peça de linha criada por Carlos Motta

Móvel exclusivo criado pelos designer americanos John-Michael Ekeblad, Brian Kane e Jonathan Locke
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A coleção Made of New York foi inspirada no dia a dia, nas formas 
simples e na funcionalidade, que é um traço típico da metrópole 
americana. Cada peça de mobiliário é feita manualmente, utilizando 
a madeira reaproveitada das construções de Manhattan, encontrada 
em velhos edifícios e armazéns.
“Optamos por fazer um tratamento mínimo na madeira”, explica 
o designer John-Michael Ekeblad, “e eu projetei cada item para 
manter o desgaste natural do material, preservando sua beleza 
e suas características sempre que possível.” O acervo atual é 
composto por 17 peças e é constantemente atualizado e renovado 
com base na acessibilidade da matéria-prima.
Essas criações encantam e despertam o desejo em quem as vê 
porque oferecem requinte com atitude. A ideia do luxo evoluiu 
ao longo do tempo: ele agora traz embutido em seu conceito o 
consumo consciente, social e ambientalmente responsável. Tudo 
isso sem perder o glamour que só peças com um design exclusivo 
podem oferecer.

www.opusic.com.br/revista
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Ícone da poesia russa, Vladimir Maiakóvski, já vaticinava em seus versos 

que era preferível “morrer de vodca do que de tédio”. O mundo todo 

o reconheceu por suas sábias palavras. Do céu ao inferno: a bebida 

bandida ganha status prime. POR ULISSES AESSE
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sabor da 
  neve eslava



TaPeTe verMelHo 
by Grey Goose

Ingredientes
•  35 ml de Gray Goose Le Citron  •  5 framboesas frescas

•  15 ml de suco de limão Siciliano  •  50 ml de suco de cereja concentrado
•  um lance de Licor Himalayan Goji  •  1 fatia de gengibre fresco.

 
Modo de preparo

Para fazer este drink inspirado por Christian Louboutin, adicione todos os ingredientes em 
uma coqueteleira cheia de cubos de gelo. Bata bem e coe em uma taça cheia de gelo 
picado. Decore com uma cereja presa em uma agulha e com uma linha passando pela 
taça.  Para finalizar, pouvilhar uma mistura de 5 tipos de pimenta misturadas (partes iguais de 

pimenta preta, branca, pimenta rosa, verde e pimenta jamaicana).

 elbUllI MarTInI 
by Grey Goose

Ingredientes
•  140 ml de vodca  •  5 ml de Noilly Prat ® vermute seco  •  Fava de baunilha

  •  Azeitona verde ou azeitona preta  •  3 gotas de nitrogênio líquido.
 

Modo de preparo
Em uma coqueteleira cheia de gelo adicione a vodca e mexa suavemente. Após, com um 
spray borrife o vermute seco, Noilly Prat. Sirva em uma taça martini pré resfriada. Abra uma 
fava de baunilha, pegue as sementes e esfregue na borda da taça. Como guarnição, coloque 
uma azeitona preta ou verde. Para finalizar, derrame nitrogênio líquido sobre o cocktail, para 

criar um efeito de congelamento profundo.

Conhecida naturalmente como bebida russa, assim como a cachaça é brasileira, a vodca, popular bebida destilada, incolor, vem 
a cada dia conquistando novos e fiéis amantes, seja pela suavidade no sabor ou por sua discrição quanto à cor (camaleônica, 
se preciso), embora seja explosiva após o consumo de algumas boas doses. Aliás, no mundo hoje, beber vodca está na mesma 
proporção que andar com os pés do velho Johnnie Walker pelas ruas indecifráveis e perdidas do planeta.
Segundo Gerson Bendzius, um drink designer dos mais festejados no Brasil, sócio da Drink Design, a vodca tem hoje uma 
graduação alcoólica que varia de 36% a 54% em volume, a 20 ºC, e pode ser classificada em três categorias: standard, superior 
e premium. Segundo Bendzius, “as diferenças entre estas três categorias vão desde o processo de fabricação até o último 
gosto deixado no paladar”. Bendzius lembra que o consumo da bebida geralmente é feito em taças tipo ISO e, para uma melhor 
degustação, os experts preferem degustá-la em temperatura ambiente. No Brasil, a clássica e mais consumida é, sem dúvida, a 
standard. Para quem curte a boa e antiga vodca, uma forma já tradicional de apreciá-la.
Da mesma forma que o vermelho está para o Campari, o branco está para as vodcas, senhoras nas sutilezas do gelo. Afinal, não 
há nada mais saudável para o paladar dos amantes da boa bebida do que um produto cujo volume está associado às pedras de 
gelo, na brancura de um olhar perdido no azul infinito do céu, no continente ártico.
No Brasil, popularizada pelas marcas com sufixo em “off”, as mais famosas são Orloff e Smirnoff. A vodca, com o tempo, também 
ganhou o apoio de uma aliada luxuosa e bastante disputada no mercado: a cobiçada Absolut, com uma aguerrida campanha 
publicitária no mundo inteiro, se espelhando nas polêmicas e sempre presentes campanhas da famosa grife de roupa italiana, a 
Benetton. A Absolut, além de vodca, parece uma obra de arte espalhada na luz diáfana do céu.
Nascida na Rússia dos czares ou na Polônia dos operários, a sua origem ainda não é totalmente identificada. A vodca é bebida 
destilada feita a partir da cevada, milho, trigo, centeio, ervas, figos ou batatas. Todos fermentados. Sua elaboração segue os 
mesmos passos da fabricação do velho rival, o uísque. A diferença é que a bebida escocesa é destilada a baixas temperaturas, 
o que lhe garante uma leve sensação de cereais. A vodca, por sua vez, é destilada em altas temperaturas e passa por inúmeras 
filtragens para inibir os aromas dos cereais. Dizem até que a boa vodca não tem cheiro. Aliás, se tiver, ela não é boa.
Diferentemente do que muitos pensam, a vodca, com o tempo, acabou sendo escurecida pela marca Eristoff Black, que colocou 
no mercado, de forma inédita, uma bebida escura, sucesso de vendas pelo novo estilo que começa a se impor no mercado de 

Ingredientes
•  50 ml de vodca   •  30 ml de suco de cranberry  •  10 ml de Cointreau  
•  Gotas de limão  •  Twist de laranja flambado.
 
Modo de preparo
Em uma coqueteleira tipo Boston Shaker, adicione 50 ml de vodca, 30 ml de suco de 
cranberry, 10 ml de triple-séc e as gotas de limão. Adicione o gelo, agite levemente e passe 
para uma taça Martini previamente resfriada utilizando uma coage fina. Como guarnição 
utilize um twist de laranja flambado.

le FIZZ 
by Grey Goose

Ingredientes 
•  35 ml de vodca  •  1 colher de mel  •  4 folhas de hortelã  
•  15 ml de suco fresco de limão  •  Água com gás.
 
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira, exceto a água com gás. Bata 
vigorosamente com seis cubos de gelo em média por aproximadamente dez segundos. Sirva 
em taça flute utilizando dupla coagem para evitar pequenos pedaços de hortelã. Complete 
com água com gás bem gelada.

CosMoPolITan

bebidas. Para seu conhecimento, é bom frisar que hoje há no mercado vodcas com aroma de limão, laranja, açaí, baunilha, manga 
entre outros, além, é claro, daquela com o sabor picante da pimenta.
O nome vodka (em russo; em polonês, wódka) é, na verdade, segundo os dicionários de verbetes, o diminutivo de água em 
várias línguas eslavas, na região continental da ásia. Os levantamentos feitos até então revelam que a palavra wodka (derivada de 
gorzalka) foi primeiramente vista em textos na região da Polônia, sendo o mais antigo datado de 1643.

CURIOSIDADES – A vodca é considerada por muitos como a “garota má” das bebidas. Logicamente bem mais refinada que as 
nossas cachaças. Com teor alcoólico que pode chegar a 54%, tem feito jus ao status, atraindo um fã-clube cada vez mais ligado 
às suas particularidades.
Se você não sabe, para russos e também poloneses, a bebida chegou a servir como companhia aconchegante para inúmeras 
pessoas que ficavam ilhadas em casa no inverno, proporcionando-lhes uma falsa sensação de calor ao ser ingerida.
Outra curiosidade particular da bebida é que ela vai direto ao freezer, porque o ponto de congelamento é muito baixo. Mas o 
freezer, desses comuns, não atinge essa temperatura.

AS TOPS DAS TOPS – Aqui procuramos listar as cinco melhores marcas de vodca do mundo. A primeira, a Imperia, do século 
XIX, foi fabricada pelo mesmo cientista que empresta o nome à famosa tabela periódica: Mendeleev. O trigo, matéria-prima da 
bebida, é oriundo do solo escuro das estepes russas, tornando-a, dizem, a melhor do mundo. A segunda, a Sky, de solo norte-
americano, é 100% livre de impurezas e foi criada, segundo atestam, para pessoas que sofriam dores de cabeça após seu 
consumo. A terceira melhor do mundo tem origem na França. Trata-se da Jean Marc XO. Um pouco mais encorpada, possui toque 
de baunilha. A Ultimat vem em quarto lugar e foi criada na Polônia. Por último, a Xellent, muito conhecida pela neutralidade, feita a 
partir da água das geleiras, misturada com centeio. Essa vodca é, segundo alguns, triplamente destilada e conhecida pela pureza 
da neve alpina. Um nome que não poderia ficar fora dessa lista é a francesa Gray Goose, uma bebida mais aveludada, de aroma 
complexo e refinado, que remete ao delicado doce de amêndoas francesas.

Depois desse grande passeio, se você ainda ama uma boa e requintada vodca, tim-tim e nastrovie, em bom português, saúde!



MoJITo de ManGa 
by Absolut

Ingredientes
•  4 partes de Absolut Mango  •  2 partes de suco de lima  •  2 partes xarope de açúcar;  
•  1 colher de sopa de açúcar  •  Água com gás  •  Folhas de hortelã.

Modo de preparo
Amasse as folhas de hortelã com o açúcar em um copo long drink e adicione gelo 
picado. Coloque a vodca, o suco de lima e o xarope sobre o gelo e mexa. Complete com água 
com gás e mais gelo. Decore com folhas de hortelã e pedaços de manga.

l’oeIl de la PoIre 
by Grey Goose

Ingredientes
•  80 ml de Grey Goose La Poire  •  35 ml de Kammerling’s – Ginseng;
•  25 ml de licor de grapefruit  •  10 ml  de Kümmel  •  3 gotas de coriander bitters.
 
Modo de preparo
Inspirado em Marc Quinn, este drink deve ser preparado combinando todos os ingredientes 
em uma coqueteleira cheia de gelo. Mexa e sirva em um copo com uma pedra de gelo.

THe blUe PrInT 
by Grey Goose

Ingredientes
•  70 ml de Grey Goose L’Orange  •  20 ml de xarope de açúcar
•  40 ml de suco de limão Siciliano  •  10 ml de Scottish bramble liqueur  
•  10 ml de licor Curaçao Blue  •  Açúcar de açafrão.

Modo de preparo
Para fazer este drink inspirado por Jonathan Saunders, coloque todos os ingredientes, exceto 
o licor Scottish bramble e o Curaçao, em uma coqueteleira cheia de gelo. Agite bem e sirva 
em copo long drink cheio de gelo picado. Finalize o cocktail com Scottish bramble liqueur  e 
licor  Curaçao blue sobre o centro da bebida. Como guarnição crustar previamente o açúcar 
de açafrão na borda do copo.

noTHern sTarleT 
by Grey Goose

Ingredientes
•  45 ml de vodca  •  5 ml de marnier cereja  •  25 ml de suco de cranberry canadense 
recém-prensado  •  10 ml de xarope de maracujá  •  5 ml de suco de grapefruit rosa.
 
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo e agite. Termine com um spray 
de raspas de toranja rosa e enfeite com um anis estrelado.

www.opusic.com.br/revista

design é nosso mundo
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JANTAR ExCLUSIvO a chef Emiliana Azambuja recebeu amigos e convidados em 
um jantar exclusivo no decorado do Great Urban House, localizado na área mais nobre 
do coração da cidade, o Setor Marista. A agradável noite foi celebrada em grande estilo 
no final do ano passado, regada a deliciosas bebidas, muita descontração e um cardápio 
único pensado pela chef. Um evento sofisticado e inovador, totalmente em sintonia com 

o empreendimento que serviu como cenário para o jantar.

LANÇAMENTO ANUAL DESIGN o novíssimo decorado do Vingt-Trois Residence, 
localizado em frente à praça da T-23, no Setor Bueno, foi palco de um coquetel que 
contou com a presença de profissionais e convidados para o lançamento da 5ª Edição 
do livro Anual Design Centro do Brasil. Durante o evento, além de conhecer em primeira 
mão a principal publicação de arquitetura, decoração e paisagismo do Centro do Brasil, e 
também o novo aplicativo para iPad e iPhone com a versão digital do livro, os convidados 

se encantaram com o decorado do empreendimento Opus.

DELICIOSA APRENDIZAGEM nos dias 19 e 21 de janeiro, clientes, amigos 
e parceiros da Opus tiveram uma verdadeira aula sobre vinhos californianos com 
o internacionalmente reconhecido sommelier Eugênio Veiga Jardim e o chefe do 
Hanna Buffet, Fernando Miguel. Os eventos de degustação de vinhos, promovidos 
pela Opus Inteligência Construtiva, aconteceram no luxuoso espaço decorado 
do edifício Park House Flamboyant e no estande do Vingt-Trois Residence.  
Eugênio Jardim, nascido na Cidade de Goiás (GO), mora nos Estados Unidos há 27 
anos. Após três deles no estado do Texas, mudou-se para a cidade de São Francisco, 
na Califórnia, região mundialmente conhecida como uma das maiores produtoras 
de vinho, e se consagrou como um dos mais renomados consultores de vinhos do 
mundo, chegando a ser eleito em 2010 o melhor da costa oeste dos EUA.

UM PEDACINHO DA FRANÇA EM GOIÂNIA a praça da T-23, no Setor 
Bueno, considerada uma das mais charmosas de Goiânia, recebeu mais um adorno 
recentemente: o stand do Vingt-Trois Residence. O empreendimento, inspirado na 
elegância francesa, recebeu uma vitrine exclusiva, assinada pelos renomados Leo 
Romano e Leonora Rocha Lima. O nome da vitrine não poderia ser outro: Très 
élégant! Nela foram dispostos manequins vestidos com peças refinadas, cheias de 
brilho, e outros ícones clássicos da cultura francesa. A áurea dourada da vitrine 
complementa um projeto encantador e surpreendente, com o DNA Premium da 
Inteligência Construtiva Opus em sua melhor forma.

NOITE FASHION no começo do mês de fevereiro, a convite da Opus Inteligência 
Construtiva, Ana Cristina Rocha Lima, empresária e proprietária do Café Coreto, 
encantou os presentes e ensinou um pouco mais sobre o mundo da moda atual 
para clientes e amigos Opus. Entre os vários assuntos fashion, abordados na 
noite, estavam o aclamado trabalho do estilista Ronaldo Fraga, a original marca 
de sapatos Selo de Controle, e os coloridos produtos de design e acessórios 
assinados por Daniela Ktenas. O evento, que aconteceu no belo decorado do 
Opus One Premium House, ajudou a inspirar os participantes através das incríveis 

peças apresentadas.

Noma

POR BRITz LOPES

O paladar do topo do mundo
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Acima 

Fachada do Noma, num armazém 
antigo em Copenhague.

O talentoso chef René 
trabalha com sua equipe cosmopolita.

No endereço da Strandgade 93, em Copenhague, Dinamarca, moram os segredos da nova cozinha nórdica que desbancou o reinado do El Bulli 
do catalão Ferran Adrià. Instalado num antigo armazém no cais do porto da rica e charmosa cidade, o Noma, desde 2010, detém o título de melhor 
restaurante do mundo, honraria concedida pela revista britânica Restaurant, que exibe o S. Pellegrino World’s 50 Best, simplesmente a publicação 
que dita as tendências do paladar. 
À frente dessa mudança de rota gastronômica de enlouquecer GPS está um jovem e lindo chef. Com apenas 33 anos, René Redzepi já é dono de 
uma pequena constelação de 22 estrelas no Guia Michelin, somando-se todas as conquistadas pelos restaurantes nos quais trabalhou, incluindo 
o El Bulli e o próprio Noma, que mantém duas desde 2007. Mas seu principado, com certeza, está apenas começando.  
Com janelões que dão vista para o Canal de Nyhavn, o Noma tem ambiente quase monocromático, pensado para prender a atenção ao que se 
vai comer. Na mesa, copos, pratos, velas e algumas flores que servirão de primeiro aperitivo. Tudo muito rústico para não ofuscar a sofisticação 
arquitetônica dos pratos elaborados por René e seus 25 cozinheiros auxiliares, vindos dos quatro cantos do mundo. No teto e piso, madeira 
pesada; na parede, reboco mediterrâneo sem pintura. Os móveis, básicos.
Este é o cenário que está atraindo comensais abastados de todo o planeta, entre eles celebridades brasileiras como o poderoso José Bonifácio 
de Oliveira Sobrinho, o Boni, que foi até lá só para experimentar a comida do Noma. Teve de esperar coisa de três meses para ocupar, com o filho 
Boninho, uma das 12 mesas disponíveis. Saiu reclamando que viu mais show do que sentiu sabor. Não existe mesmo unanimidade quando se 
trata de experiência nova e polêmica.
O Noma – que quer dizer comida nórdica – foi fundado em 2003. Alcançou o topo no ranking dos 50 melhores em votação por painel, que teve 
participação de 806 pessoas entre chefs, restauranteurs, jornalistas da área e especialistas em alimentos. Para a alegria dos finos, o único lugar em 
que se ouve música – jazz e bossa nova em volume baixíssimo – é o bar. 

O QUE é QUE O NOMA TEM?
A determinação e a força viking talvez sejam a melhor explicação para essa revolta das panelas provocada dentro do Noma. A nova cozinha 
nórdica, bem representada por René, utiliza plantas e hortaliças coletadas ali mesmo, no fundo do quintal – muitas delas nem semeadas foram. O 
lema é plantar, catar, colher, caçar, além de optar por alimentos da estação que brotam do chão onde estão as raízes de todos os ancestrais. Nem 
é preciso dizer que tudo é orgânico.
Os fundamentos da cozinha escandinava, que assumiu a vanguarda da gastronomia mundial, passam pela obtenção do que há de melhor na 
cesta de ingredientes locais. “Estamos sempre em busca de novos fornecedores na região nórdica que nos possam servir de fontes confiáveis de 
fornecimento de matéria-prima de alta qualidade”, relata o chef René.
A filosofia do melhor restaurante do mundo é oferecer uma gastronomia inovadora sem abrir mão da cultura alimentar daquele pedaço do mundo. 
Por isso, não tenha esperança de encontrar no Noma azeitonas gregas, azeites italianos ou espanhóis, tomates desidratados e apetitoso foie gras. 
Os produtos estão na Dinamarca e vizinhança: boi almiscarado da Groenlândia, cereais, grãos descascados e legumes preparados de forma muito 
peculiar, valorizando a pureza e a simplicidade.  Os vinhos são da França, da Itália e da Espanha. A cerveja é nacional e deliciosa.  

Agende
Para reservar: + 45 32 96 32 97.
E-mail: booking@noma.dk.
Almoço às terças: do meio-dia às 13h30; aos sábados: de meio-dia às 16 horas.
Jantar às terças: das 18h30 às 22 horas; aos sábados: das 18h30 à 1 hora de domingo.
Não é permitida a entrada de animais de estimação.
Não há exigência de traje.
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RENé REDZEPI - O chef constelação
Ele é nada menos do que o máximo da cena gastronômica mundial. 
O mais influente quando se trata de provocar as papilas gustativas 
com invencionices ultra vanguardistas. Não é à toa que a Dinamarca 
tem orgulho desse jovem e habilidoso chef que começou a carreira 
praticamente nas fraldas: René Redzepi.
Era 1993 quando ele chegou ao restaurante Pierre André, em 
Copenhague, que logo faturou uma estrela no Michelin. Em 1998, já 
estava no Le Jardin Des Sens, em Montpellier, França (três estrelas). 
Em 1999, foi trabalhar com Adrià no El Bulli (três estrelas). No 
verão de 2001, esteve no The French Laundry, Yountville, EUA (três 
estrelas). Depois foi ser souschef no Kong Hans de Copenhague 
(uma estrela), onde permaneceu até 2003. Em 2005, começou 
no Noma como chef e sócio. Resultado: o restaurante chegou a 
duas estrelas no Michelin e saiu do 33º lugar no ranking da revista 
britânica para o topo da lista. 
Foi com base nos princípios da pureza, frescor, simplicidade e ética 
que René iniciou, em 2004, um manifesto que estabeleceu dez 
fundamentos para a nova ordem da cozinha na região. Arranjou oito 
chefs seguidores que se comprometeram a privilegiar ingredientes 
da região que estejam emoldurados pela paisagem e o clima e a aliar 
sabor à saúde e bem-estar. Começava a revolução. 
Engajamento – A partir daí, René e seu grupo de cozinheiros 
grifados saíram pelas ruas da Dinamarca à procura de seguidores 
que valorizassem o que havia sido estabelecido no manifesto. 
Encontraram eco junto aos agricultores da região – não haveria 
parceria melhor – que toparam a ideia de voltar no tempo e adotar o 
modo tradicional de cultivo. 
Então, era chegada a hora da virada. Disseminados os novos 
valores da cozinha de vanguarda, em 2005 o manifesto de René 
obteve o apoio do Conselho Nórdico de Ministros e dele se tornou 
embaixador para assuntos da nova gastronomia nórdica. Trata-se 
de um programa para expor o valor dos alimentos e cultura alimentar 
do povo nórdico, além, é claro, de disseminar toda essa história. Daí 
em diante os paladares do mundo ficaram com fome do Noma de 
René. 

MANIFESTO DA REvOLUÇãO NóRDICA

René e os chefs que a ele se aliaram para a criação da cozinha 
New Nordic se cansaram de ver, ler e ouvir comentários sobre uma 
certa monotonia gastronômica da região. Então, resolveram dar um 
basta e estabeleceram os objetivos da nova cozinha nórdica, que 
se seguem: 
• Associar os produtos da região aos conceitos de pureza, frescor, 
simplicidade e ética.
• Elaborar as refeições com os ingredientes da estação. 
• Conferir à culinária local características que harmonizem com o 
clima, a paisagem e as águas da região.
• Combinar bom gosto com saúde e bem-estar.
• Divulgar a variedade e qualidade dos produtos nórdicos.
• Desenvolver novas receitas com os tradicionais produtos nórdicos.
• Adequar o melhor da culinária local com as exigências do mundo 
moderno. 
• Garantir a autossuficiência realizando intercâmbio regional de 
produtos de alta qualidade.
• Unir forças com consumidores, artesãos, cozinheiros, agricultores, 
pescadores, pesquisadores, professores, políticos e autoridades 
para fazer valer o manifesto que beneficia todos os países nórdicos. 

Na página anterior

As flores compõem muitos pratos 
do menu degustação.

Janelas que dão vista para o lago 
e mobiliário trivial chique.
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Ostras sobre cama de algas: tudo tem de ser muito fresco.

www.opusic.com.br/revista

CATALUNHA x ESCANDINávIA 
O ciclo da fama é implacável. Assim também funciona no ambiente 
das cozinhas estreladas. O que o mundo da gastronomia assiste 
no momento é a queda da espuma de Adrià – representante da 
chamada cozinha molecular cheia de efeitos especiais – e a 
ascensão do naturalismo culinário de René – que seria talvez uma 
espécie de cozinha pós-molecular, de retorno às origens.
Enquanto o catalão abusa da manipulação dos ingredientes, o 
dinamarquês charmoso interfere o mínimo possível. Outra diferença 
entre os dois grandes chefs é que Ferran Adrià cria novas técnicas 
e aperfeiçoa outras já existentes. Para contrariar, René usa métodos 
tradicionais para fazer, inclusive, a salga, defumação e conserva. 
No entender do criador do El Bulli, ingredientes sazonais combinam 
com produtos disponíveis o ano todo, ao contrário do comandante 
da cozinha do Noma, que dá ênfase total a produtos sazonais 
produzidos localmente ou coletados em meio às plantações. 
Por último, Adrià faz uso de espessantes, emulsificantes e gelatinas. 
Já René não abre mão de quatro princípios que, para ele, são a 
base da nova cozinha: pureza, frescor, simplicidade e ética; como 
reza o manifesto nórdico. 

COMIDA SHOw: ESPANTO E PRAZER
No país dos contos de fada de Hans Christian Andersen, a comida de 
René Redzepi é a nova atração turística: mais um ponto positivo na 
lista de motivos para se visitar a Dinamarca. O segredo do sucesso 
do Noma pode ser entendido a partir da bateria de reações que 
sua gastronomia provoca: susto, estupefação, diversão, satisfação 
e prazer, é claro. 
A cozinha show do dinamarquês é, antes de tudo, surpreendente. 
As flores são o aperitivo número um. Depois vem a sequência de 
pratos que inclui pequenos peixes finlandeses que se equilibram 
sobre panquecas, ostras em cima de algas, ovos de codorna 
defumados em conserva, filé de cervo com pétalas de beterraba.
Como tudo é regional, não faltam banha de porco, toucinho, vieiras 
e camarões. Esses últimos, aliás, protagonistas de cena bárbara de 
degustação que se passa com os comensais de primeira reserva: 
camarões vivos são servidos em minúsculos aquários com gelo. 
A orientação é mergulhá-lo no molho de manteiga, esvaziar o 
pensamento, e degustar com prazer.
Porque os pratos são muito inusitados e excêntricos, a equipe de 
René vai explicando um a um aos clientes, num ritual que pode 
durar de quatro a cinco horas. Dele fazem parte o tartare de filé 
mignon com folhas de azedinhas colhidas no quintal e o escargot 
com molho de alcaparra, pepino, maionese e ervas. 
Outra vedete do menu é o aipo assado na manteiga de leite de 
cabra servido com trufas negras da ilha sueca de Gotland. As 
sobremesas são vedetes à parte: tem sorvete de mirtilo com fruta 
in natura, croûtons de brioches, granita de pinheiro e muitos outros 
itens que compõem o “passeio na floresta”, nome desse último e 
prazeroso ato. 
Ao todo são 17 pratos que se transformam em dois tipos de menu 
degustação: um com sete etapas, que custa R$ 340,00, outro com 
12 ao preço de R$ 430,00. O Noma não oferece serviço à la carte. 
A maioria desses atos é degustada com a mão mesmo. 
Aqui no Brasil – no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro – o também 
jovem chef Felipe Bronze adotou no restaurante Oro muitas – 
muitas mesmo – criações inspiradas, digamos assim, na cozinha 
de René. As entradinhas de comer com a mão, as rosas para serem 
devoradas, o tartare e a sobremesa “passeio na floresta”,  cujo 
nome ele copiou sem culpa. A de Felipe é servida sobre a mesa 
forrada de papel especial. É o Noma já fazendo escola e ditando 
história.  

O ambiente do Noma: sóbrio para não concorrer com a comida.
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Juliana Araripe
SaladeEspera

Juliana Araripe é atriz e redatora. Foi apresentadora do Bandsports e na Sky. Foi protagonista no seriado 
Mothern, do GNT, e é colunista da Revista GQ. Está em cartaz com a peça: “Confissões das Mulheres 
de 30” em Salvador, no Teatro Módulo, do dia 13 de janeiro até o dia 31 de março. Tem um blog:                
www.mulheresreais.blog.br

A atriz e redatora Juliana Araripe neste novo texto fala sobre 
a diversidade (e como na essência somos todos parecidos) 
a partir de um insight que teve em um dos ambientes mais 
propícios para essa análise: uma sala de espera.

Por que as pessoas em sala de espera – qualquer sala de espera – fazem cara 
de conteúdo? Por que as pessoas se portam como se fossem extremamente 
equilibradas?
Estou numa sala de espera. Branca e verde. Um verde como poucas vezes vi. Um 
verde que, de tão verde, chega a dar enjoo.
Tem uma mãe ao meu lado com um filho desesperado, louco, escandaloso e cheio 
de ranho. E a mãe diz para o filho: “Neném, quietinho. Para. Filho, mamãe tá falando. 
Mamãe neném. Atenção. Para, parou neném mamãe”. Enquanto ela solta essas 
pérolas da educação, olha sorrindo para as pessoas que estão à sua volta, tentando 
mostrar que, mesmo diante das dificuldades, ela consegue manter a calma. Tem 
outra mulher do meu lado direito, com um sapato muito vermelho, que combina 
com sua cabeça vermelhíssima. Ela está parada, olhando para o nada, segurando 
o queixo com a mão. Ela olha para o nada com grande eloquência. Eu arriscaria 
dizer que a cabeça de fogo é pós-graduada. Um casal com cara de nada e coisa 
nenhuma vendo a Ana Maria Braga na TV. A moça parece contentinha, e ele tem 
uns óculos no alto da cabeça pintada em tom acaju. Aqui deixo meu conselho: 
homens, nunca, jamais pintem seus cabelos em tom acaju. Sinceramente, se é meu 
marido, eu brocho pelo simples fato de ele estar olhando a TV com a Ana Maria 
e seu inseparável papagaio. E de vez em quando ele ri. No caso, aqui, o acaju é 
um plus no “brochantismo”. Outro senhor de óculos que pega emprestado. Sabe 
o que é isso? O cara tem uma supercareca, mas deixa o cabelo crescer do outro 
lado e depois empresta. Pega o cabelo crescido e passa em cima da careca, para 
que a mesma não apareça. Gente, quem ele pensa que está enganando? Será 
que ele acha que está disfarçando? Que assim ninguém percebe que ele é careca? 
Acho que deveríamos nos unir, e quem encontrar um cara pegando emprestado, 
tem o dever de avisá-lo: “Oi, tudo bem? Então, não rolou. Eu sei que o senhor é 
ultracareca e, na boa, esse empréstimo aí tá ridículo”. Ou: “Gostaria de avisá-lo de 
que não há o que o senhor faça: o senhor é careca, e para todo o sempre. Em vida, 
o senhor é careca, e assim será enterrado: carequíssimo. Tudo de bom, e boa vida”.
Entro no meu exame. Ufa. Sair daquele manicômio controlado me fez uma pessoa 
melhor. Me encaro no espelho enquanto coloco o jalequinho charmoso. Me olho. 
Você não é igual àquelas pessoas. Você está na luz. Você tem consciência. Você 
está acima. Você não precisa fingir equilíbrio ou conteúdo, você os têm. Entro na 
máquina, feliz. Os barulhos fazem com que eu me sinta numa rave. Muitos ruídos, e 
eu sem poder me mexer. Vou aproveitar para relaxar. Colocar os pensamentos em 
ordem. Obrigada por essa oportunidade. E o que vem à minha mente? A imagem 
das pessoas na sala de espera. Penso na mãe, no filho com ranho, no casal acaju, 
no careca que pega emprestado, na Ana Maria e até no papagaio. E fico pensando. 
Penso de onde eles vieram, para onde vão, sei até como eles se sentem. Não, não 
sou vidente. Pois não é que dentro na máquina eu tenho um insight? As trevas e 
a luz andam juntas no mesmo caminho. Socorro! Não gostei de perceber isso. Me 
deu uma vontade súbita de passar o verão dentro da máquina; pelo menos aqui eu 
garanto que ficarei distante das bizarrias. Posso pensar nelas, mas não terei que 
conviver com elas. Porque, dentro da máquina e dos barulhos alucinados, noto que 
eles são eu. Tá, tudo bem, eles são eu um pouco mais caricata. Ou melhor, eu sou 
eles um pouco menos caricatos. Ah, foda-se. O grande problema é que eles são 
eu, entende?!

@thedianita

POR JULIA FERNáNDEz
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O ano de 1816 ficou conhecido como “o ano em que não houve verão”. A Europa ainda estava se 
recuperando das Guerras Napoleônicas, e sofria escassez de alimentos e de materiais no dia a dia. 
Em abril do ano anterior, o vulcão Tambora, na Indonésia, explodiu com extrema violência, lançando 
na atmosfera milhões de toneladas de gases e materiais, protagonizando a maior erupção vulcânica 
do último milênio. No ano seguinte, por causa disso, as temperaturas dos meses estivais sofreram 
um abaixamento abrupto na Europa e na América e, por isso, 1816 ficou conhecido como “o ano em 
que não houve verão”. As geadas destruíram plantações, não havia produção de alimentos básicos, 
entre eles a aveia, parte vital da ração dos cavalos. A consequência foi a devastação de boa parte da 
população equina na Europa. 
Foi nestas condições, nada prósperas, que o Barão von Drais inventou uma “máquina de andar”, 
onde não era necessário o uso de cavalos para promover a locomoção. A invenção foi chamada de 
Draisiana: possuía rodas, mas ainda não existiam os pedais – uma bicicleta ao estilo Fred Flinstones. 
A invenção era cara, o equivalente a seis meses de salário de um trabalhador comum. Por esta razão 
que, somente os aristocratas a utilizavam. 
Ao longo dos anos, inventores de todo o mundo foram aperfeiçoando a máquina do Barão von Drais, 
inserindo pedais acoplados à roda dianteira. Em 1865, o nome oficial mudou para velocípede. Até hoje, 
na França, chamam as bicicletas de vélo. Mas foi somente em 1870 que foi inventado o primeiro veículo 
de duas rodas chamado de bicicleta. Com rodas enormes na frente, e os pedais acoplados na mesma, 
proporcionava uma divertida locomoção. O único problema era que o condutor ficava acima do centro 
de gravidade… bastava uma pedrinha no caminho, que era inevitável capotar de cabeça no chão. 

em épocas de energia limpa, bicicleta é a palavra de ordem. 
A bike, de simples objeto lúdico, ganhou status de bandeira 
de sustentabilidade, esporte e até glamour. Famosas marcas 
investem pesado no desenvolvimento e design de bicicletas 
que são verdadeiros objetos de desejo.



BIANCHI By GUCCI
Com design assinado pela diretora criativa da 
Gucci, Frida Giannini, a exclusiva Bianchi by Gucci 
é o resultado de uma colaboração única entre as 
duas grandes marcas italianas. A bicicleta traz 
consigo todo luxo e sofisticação da marca, mas 
com uma estética cosmopolita muito atraente. 
Disponível em dois modelos, as bikes carregam 
a assinatura da Gucci estampada no quadro: 
as famosas listras verde e vermelho. Para os 
aficionados em moda e em lifestyle alternativo, 
a boa notícia é que este modelo foi desenhado 
para rodar dentro ou fora das cidades. A má 
notícia, por sua vez, é que elas ainda não são 
vendidas no Brasil, e podem ser encontradas 
apenas em algumas butiques da Gucci.

www.gucci.com/us/styles/284332JA3108730#

vELORBIS LEIkIER
Inspirada nas motocicletas de 1950, a Leikier, fruto da 

parceria entre a reconhecida marca de bicicletas Velorbis 

e o designer dinamarquês Lars Leikier, uniu a beleza 

ao conforto ergonômico em um modelo que promete 

conquistar colecionadores de todo o mundo. No melhor 

estilo chopper, a bike é composta por peças em aço 

reforçado feitas artesanalmente na Dinamarca, aço 

inoxidável e o luxuoso couro Brooks, e tem edição limitada. 

Disponível também em preto, com pneus marrons.

http://velorbis.com/classic-vintage-bicycle/

SCALARE STyLE CAMPANA
O grupo japonês Aeon convidou os renomados 

irmãos Campana para fazer uma releitura do 

tradicional modelo da marca, o Scalare Style. O 

resultado não poderia ser nada menos do que 

inovador. Destinadas ao público feminino, as 

bicicletas receberam tubos perfurados de fibra 

de carbono, com design leve e retrô, de fácil 

manuseio, e com textura peculiar. Ganharam 

também muitas cores, que se espalham pelos 

tubos, pneus, guidão e selim, adequando-se 

mais facilmente ao gosto pessoal de cada dono.

www.aeon.info/en/

A revolução industrial, no final do século XIX, foi um impressionante momento na história, 
com inúmeras invenções, realizações e transformações sociais. Rapidamente os veículos 
movidos à propulsão humana ganharam espaço e atenção do público. Corridas já eram 
realizadas com regularidade, e em toda a Europa, as pessoas já usavam suas bicicletas 
para trabalhar. Tornou-se um transporte acessível.

A POPULARIZAÇãO DO ESPORTE
Em 1903, as corridas de bicicleta de estrada alcançaram grande 
popularidade na França. O editor de um dos jornais que havia sido lançado 
para registrar o novo esporte, resolveu promover a nova publicação 
viajando toda a França. Foi aí que nasceu o Tour de France, competição 
ciclística disputada anualmente em julho, que percorre todo o país, em 
mais de 3.000 km de estradas e montanhas desafiadoras. Recentemente, 
a grande estrela do ciclismo mundial foi o americano Lance Amstrong, que 
se aposentou do ciclismo profissional de estrada no ano passado, mas ainda 
pedala pelas montanhas da Califórnia, vencendo todas as etapas mundiais.
O ciclismo em geral é um esporte que chama atenção pelo cavalheirismo.               
A competição do Tour de France ainda mostra uma curiosa permanência dos 
valores nobres do Antigo Regime; os ciclistas, muitas vezes, se comportam como 
verdadeiros membros da antiga aristocracia guerreira. É bastante comum ver, em 
etapas críticas de voraz competitividade, um oponente esperar seu arquirrival, 
enquanto o outro retoma suas pedaladas após vencer alguma dificuldade 
técnica, afinal, qual seria a graça de competir se os arquirrivais não estão 
exatamente nas mesmas condições técnicas?

DO ESPORTE COMPETITIvO AO DIA A DIA ECOCONSCIENTE
Na maioria das capitais europeias, as ruas e o trânsito já estão 
totalmente adaptados para o tráfego das bicicletas, com ciclovias e 
sinalização especial. Na Holanda chega a ser curiosa a versatilidade 
da bicicleta no dia a dia. Algumas bicicletas já vêm adaptadas 
com caixas de madeira com assentos e uma lona de plástico onde 
cabem até quatro crianças, que são levadas pelos pais às escolas, e 
desde pequenas acostumam-se com a cultura da bicicleta. Os holandeses têm uma 
prática incrível: mulheres andam de saias e salto alto e homens de terno, grande parte dos 
dias segurando o guarda-chuva, já que, na Holanda, mais da metade do ano chove. Para 
atravessar a rua, é necessária atenção em dobro. É preciso cuidar dos carros, dos ônibus, 
trams (trens que são uma espécie de bonde), além das bicicletas. Sim, pois a bicicleta tem 
preferência ao pedestre. Para se ter uma ideia, Amsterdã tem uma população de 730 mil 
moradores, existem 600 mil bicicletas e conta com mais de 400 quilômetros de ciclovias. 
As cidades também vêm implementando, com sucesso, os programas de bicicleta 
comunitária. Estas iniciativas completam a rede de transporte público, e oferecem 
alternativa a veículos motorizados, reduzindo tráfego e poluição. O espaço urbano se 
configura como reflexo da sociedade e é, consequentemente, um condicionante social. 
As crises de mobilidade urbana e a crise ambiental caminham juntas, e contam com um 
agente desencadeador em comum: o veículo motorizado. Nesse contexto, entra em cena 
a bicicleta como alternativa para o alívio no trânsito das grandes cidades e, também, como 
transporte ecologicamente correto, já que não emite gás carbônico.
No Brasil, o Ministério das Cidades criou o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, 
chamado de Bicicleta Brasil, e, cada vez mais, tem ampliado as ciclovias e  encorajado 
ciclistas urbanos a utilizar suas respectivas “magrelas”.

DO DEMOCRáTICO, AO ULTRALUxO
A diversidade de modelos e marcas tem difundido a prática do ciclismo como um estilo 
de vida no mundo inteiro. Marcas tradicionais como Bianchi, Specialized, Giant, Cervélo, 
Pinarello e Scott têm em sua linha produtos top - bicicletas que chegam a custar mais que 
o valor de um carro. A Peugeot foi a primeira marca de veículos que começou a produzir 
também bicicletas, desde 1882. A marca francesa foi protagonista do crescimento e 
desenvolvimento do veículo não motorizado, não só no país, como em todo continente 
europeu. Seguindo seu espírito pioneiro, a Peugeot lançou em 2009 o primeiro modelo 
elétrico, com autonomia para 70 km e a um preço médio de 2.300 euros.
Nos últimos anos, outras montadoras - como McLaren, MINI, Land Rover, Maserati e Audi 
- começaram a investir na produção de bicicletas e a posicionar este produto como um 
acessório, sustentável, a um estilo de vida de luxo consciente e de lazer, mesmo fora de 



BMw MOUNTAIN BIkE ENDURO 2011
Quem adquire um veículo BMW espera nada menos que alta 

performance e luxo – e com as bicicletas da marca não era de 

se esperar o contrário. O complexo trabalho dos designers e 

engenheiros da BMW atinge maestria com este novo modelo 

de mountain bike. A Enduro 2011 é ergonomicamente 

perfeita para que o usuário pedale sentado na melhor 

posição possível e perca a menor quantidade 

de energia. A suspensão completa e os freios 

a disco hidráulicos garantem que até mesmo 

as subidas mais íngremes se tornem meras 

brincadeiras de criança.

www.bmw.com.cn/cn/en/insights/lifestyle/bmw_bikes_
equipment/mountain_bike.html

MINI FOLDING BIkE
Este modelo, produzido pela MINI, foi desenvolvido para 

os fãs de veículos eco-friendly que desejam explorar os 

circuitos urbanos. Fabricado a partir de materiais de alta 

qualidade, a Folding Bike pesa somente 11 kg, pois possui 

quadro de alumínio leve e se destaca por apresentar um 

inteligente mecanismo de dobra, que permite transportá-la 

dentro de quase todos os porta-malas. Outra peculiaridade 

é a sua corrente na cor neon, revestida de Teflon, que não 

necessita de graxa – e não suja o carro.

www.mini.de/shop

OPUS
NEWS

ARES DE NOvA yORk EM GOIÂNIA em novembro de 2011, a Opus 
Inteligência Construtiva, em parceria com a Terral Incorporadora, entregou o 
City Hall Park a seus futuros moradores durante um evento que traduziu todo 
o glamour e os diferenciais exclusivos do empreendimento. A festa, agraciada 
com iguarias preparadas pelo reconhecido buffet Hanna, e tendo como pano de 
fundo o charmoso Parque Areião, aconteceu na área comum do City Hall, que foi 
equipada e decorada com maçãs verdes, ícone da campanha de lançamento do 
edifício, espalhadas por todos os ambientes.
O empreendimento trouxe à Goiânia ares nova-iorquinos e o estilo de vida 
daqueles que frequentam o delicioso Central Park para quem escolheu morar em 
frente a um dos maiores parques da capital: o Areião. A fachada surpreendente, 
totalmente inspirada na arquitetura moderna de Nova York, foi composta por 
glass windows, vidros especiais que permitem total integração dos apartamentos 
com a natureza, e está voltada para o sul, o que proporciona uma insolação 
privilegiada e um alinhamento afinado entre o desenho arquitetônico do projeto 
e a bela paisagem.

ENTREGA DO NEw yORk SQUARE o segundo empreendimento comercial 
da Opus Inteligência Construtiva, o New York Square, lançado em parceria com 
as incorporadoras Terral e ST, foi entregue no final do ano passado em uma 
festa exclusiva para clientes e parceiros Opus. O edifício, que traz as últimas 
tendências do mercado business mundial, está situado em uma localização 
privilegiada do novo Centro Business de Goiânia, na Av. 136, Setor Marista. 
O Padrão Premium Opus destaca-se, mais uma vez, e confirma o compromisso 
da incorporadora em relação à qualidade de seus projetos, com toda segurança, 
tecnologia e flexibilidade empresarial necessárias para escritórios diversos. 
Como confirmação do sucesso do empreendimento, que traz toda a inteligência 
construtiva utilizada no New World, está a valorização do imóvel em 50% desde 
o dia de seu lançamento até hoje - mais uma vitória da Inteligência Business em 
terras goianas. 

ESPORTE E DESCONTRAÇãO a Opus Inteligência Construtiva uma vez mais 
patrocinou a corrida mais charmosa de Goiânia: o Circuito Mulher Opus. Com 
participação do jornal O Popular, o evento deste ano foi realizado no dia 11 
de março, mês dedicado às mulheres, e teve a saída e a chegada no estande 
do Vingt-trois Residence, no Setor Bueno. Todos os detalhes do circuito foram 
personalizados para agradar as corredoras, que, ano após ano, se fazem 
mais presentes; incluindo os kits entregues a cada uma delas no decorado do 
empreendimento, a segurança da prova e o conforto proporcionado durante o 
evento. Além da corrida, o Circuito Mulher Opus foi mais uma ótima oportunidade 
oferecida pela Opus Inteligência Construtiva para as mulheres deixarem o corpo 
em forma, fazerem novas amizades, curtirem boa música, participarem de aulas 
divertidas e relaxarem com massagens nos espaços de beleza. Para as crianças, 
foi preparada a Maratoninha Kids, que aconteceu na praça da T-23, em frente 
ao estande.

www.opusic.com.br/revista

seus carros. As bicicletas de luxo ganham espaço pelo design, pelo uso de materiais de qualidade superior e pela tecnologia e inovação.      
A MINI, por exemplo, desenvolveu uma bicicleta dobrável que cabe no porta-malas do seu carro. Assim, o motorista pode estacionar em 
locais mais afastados de seu destino final e aproveitar o restante do percurso em duas rodas. 
A Gucci fez parceria com a designer Frida Giannini, e tem sua bicicleta produzida pela tradicional marca italiana Bianchi. A marca manteve 
seu DNA, decorada com as famosas faixas verde-vermelha-verde, e foi lançada nas versões preta e branca. Projetada tanto para a cidade 
como para o campo, ela vem com selim personalizado, capacete, luvas e até um cantil. Ambas custam 14.000 dólares. A Maison Chanel 
criou a City Cruiser Bike, desenhada pelo estilista Karl Lagerfeld, e o modelo ingressou nas coleções da icônica grife francesa em 2008 e não 
saiu mais. Tem oito velocidades, dispositivo antirroubo e correia com proteção de couro para evitar contato com as pernas, ideal para quem 
usa o veículo para ir ao trabalho. Custa em média 10.000 euros. A revolução das bicicletas, de símbolo sustentável a artigo de luxo, tem 
mobilizado um mercado ávido por inovação, tecnologia, design e preocupação com o meio ambiente. De certa forma, a volta ao essencial, 
com a humanização das cidades, é de vital necessidade para um desenvolvimento sustentável, capaz de modificar não somente o bem-
estar individual, mas o coletivo também.



 UMA RUA CHAMADA

PRINCESA
Cultura, tradição e muito charme cortam as ruas de Born, 
um dos principais bairros de Barcelona. Convidamos você 
para um mergulho na verdeira alma catalã.

Bem, já estamos em março, o ano finalmente está 
começando. Aqui, tudo só começa depois do carnaval. Mas 
tem alguns dados, fatos e eventos importantes pra gente dar 
uma atualizada.
Ou melhor, para celebrarmos esse pré-início de ano que foi 
só de conquistas, realizações, festas e alguns desafetos para 
temperar a nossa alegria.
Em primeiro lugar, faço um brinde à emocionante e importante 
vitória de Gustavo Petro para Prefeitura de Bogotá, na 
Colômbia. Como registrou o jornal O Globo em sua edição 
on line (internet) no dia 31 de outubro de 2011, logo após a 
apuração: “Marca brasileira na vitória de Gustavo Petro para 
prefeitura de Bogotá”. Como revelei na última Opus One, 
participamos de forma estratégica e efetiva nessa campanha. 
Além de ter sido de importância histórica, para nós, aqui do 
coração do Brasil, foi muito emocionante e gratificante ter um 
case internacional como esse. Santé!
Na seqüência, em janeiro, tivemos a oportunidade de mais 
uma vez ter a presença do internacional, competente e 
premiado sommelier Eugênio Jardim. A Opus Inteligência 
Construtiva proporcionou um Wine Experience Tasting 
inesquecível. Foram dois momentos apaixonantes para 
celebrar, degustar e reunir os amantes desse néctar divino.
O primeiro momento foi uma noite mágica de harmonização 
e degustação no Vingt-Trois. Magia, sedução, gente 
interessante e apaixonada em torno de um tema que faz tudo 
que parece ser igual ficar completamente diferente: a paixão 
do vinho.
Entre espumantes, brancos e tintos californianos, escolhidos 
e trazidos com exclusividade para os convidados da 
Opus, Eugênio deu um show. Tudo harmonizado com as 
comidinhas de comer rezando do Hanna.
Para fechar com chave de ouro, no sábado de manhã, um 
bate-papo com dicas e orientações sobre o maravilhoso 
mundo do vinho. Tudo isso no deslumbrante cenário do 
Parque Flamboyant, no decorado do maravilhoso Park 
House. Uma verdadeira aula de tudo que você sempre quis 
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Marcus Vinicius Ribeiro de Queiroz é expert em varejo, mercado imobiliário e marketing político.
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Tomai e Bebei, Todos Vóos!
Vinho éeVida.

saber sobre o vinho e ninguém nunca teve a delicadeza e a paciência para te explicar, de 
uma forma simples, inteligente e prazerosa. Uma manhã de onde, garanto, todos saíram 
completamente diferente de como entraram. Mais uma vez, Santé...Cheers...Saúde!!!!
Já que estamos falando de californianos, vou dar uma dica da minha nova paixão.
Primeiro revelo o caminho da conquista: em um dos tantos voos que fiz para Bogotá 
com a Avianca. Incrível como essa companhia aérea colombiana dá de dez na Tam. 
Você voa de AirBus 330 (a Tam faz de AirBus 320) e a diferença é gritante. O serviço de 
bordo e entretenimento da Avianca faz a gente sentir vergonha da companhia brasileira 
e a passagem da Avianca é mais barata. Depois desse desabafo, vamos lá. Entre os 
mais de 10 filmes disponíveis para uma viagem de menos de seis horas, descobri “O 
Julgamento de Paris”.
Escolhi por acaso e tomei uma bela surpresa. É um filme sobre a história do vinho 
Chateau Montelena. Demais! Uma família produtora de vinho em uma cooperativa da 
Califórnia produz um chardonnay. A família tinha investido quase tudo na produção. 
Aparentemente o vinho tinha sido um fracasso porque escureceu e não clareou. 
Quando tudo parecia perdido, um fenômeno acontece, o vinho se recupera revelando 
um bouquet e uma qualidade insuperável. O vinho vai para o julgamento de Paris, onde 
só os tops do velho mundo têm referência e são ganhadores. E para um happy end, 
o milagre acontece. O preconceito contra os vinhos do novo mundo é derrotado e 
nasce uma grande estrela. Não entrei em detalhes para não acabar com a surpresa. 
Recomendo o vinho e o filme. Imperdíveis!
Para não dizer que só falei de vinhos, vitórias e conquistas, vou apresentar aos leitores 
Opus One um desabafo exclusivo da minha veia filosófica para celebrar o patrimônio 
mais importante do ser humano: o acreditar.
Já que tudo tem um preço e você tem que pagar, pague só pelo que você acredita.

“Não quero ter, nem ser, troféu de ninguém.
Não quero amores eternos, nem felizes para sempre...
Muito menos até que a morte os separem.
Não quero dias de rotina e nem noites de mesmices.
Papai e mamãe é uma coisa meio edipiana (não sei se essa palavra existe).
Não quero ninguém que me prometa fazer feliz e ninguém que cobre que eu tenha que 
fazer o mesmo.
Viver sob o mesmo teto é uma tradição arcaica.
Não quero ninguém para chamar de Minha e nem quero ninguém que me chame de 
Meu.
Eu quero transgredir. Eu quero evoluir.
Eu quero «elevar a alma».
Eu quero sonhar acordado e dormir com os olhos bem abertos para a Vida.
Eu quero beijar, transar, viver e sorrir com uma mulher diferente a cada dia, quase todos 
os dias, mesmo que seja com a mesma pessoa.
Eu quero dormir de conchinha, de colherinha, de travessa, de onda, de caracol, de lado, 
de bruço e até de costas, mas tranquilo.
Quero viver sem lenço e sem documento e principalmente sem padrinhos e sem 
testemunhas.
Quero o universo dos versos e os beijos molhados
Quero a nudez da mulher, sem pudor, mas com loucuras de amor...
Quero ser canalha, bandido, cafajeste e até mesmo louco, porque optei, ou melhor, 
assumi um compromisso com a verdade da vida como ela é.
Não quero ser mais um artista do teatro do faz de conta que é.
Quero estar feliz e de verdade.
Quero momentos, acontecimentos e não planos e desenganos.
Quero os filhos e não as mães que usam os filhos.
Quero a mulher que sabe Ser mãe.
Quero a mulher que saiba e goste de Ser mulher.”

Santé e até a próxima!

@polimm

FOTOS E TEXTO: JEAN BERGEROT
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Barcelona é um desses lugares que, inexplicavelmente, parece ser uma fábrica de artistas. Poucas 
cidades no mundo têm o privilégio de contar com tantos gênios criadores que transformaram a arte  
de forma tão marcante quanto essa cidade encravada no nordeste da Espanha, quase fronteira 
com a França. Nomes como o arquiteto Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Salvador Dali, Joan Miró, 
Paco de Lucia, entre outras personalidades da cultura catalã, tiveram suas vidas inteiras, ou parte 
delas, diretamente relacionadas a essa cidade. 
Barcelona até hoje ferve. Ferve em inventividade, elegância, oxigenação cultural. A cidade é dividida 
em regiões muito características, como, por exemplo, o bairro gótico Poble Sec, a região da 
Rambla, a região da Sagrada Família... Todos esses bairros, facilmente encontrados em qualquer 
guia turístico, são recheados de atrações imperdíveis e devem fazer parte do cardápio cultural 
de qualquer um que tenha vontade de conhecer coisas importantes e frescas do ponto de vista 
artístico e cultural neste mundo em que vivemos.
Nenhuma dessas regiões, no entanto, é tão atual e charmosa como o bairro de Born. Não bastasse 
esta área ser “beatificada pela Nossa Senhora dos Artistas”, por hospedar o museu Pablo Picasso, 
mostra um pouco da elegância e da verdadeira alma do catalão - seus valores, escrita, língua, 
referências visuais e arquitetura ali estão nitidamente impressos. Justamente por isso podemos 
conhecer um pouco mais dessa cultura, artisticamente evoluída, em qualquer estabelecimento 
comercial, que são um show à parte, sempre transparecendo alta sofisticação. 
Ao descer a Via Laietana no sentido Born, você deixa para trás uma larga pista dupla, bastante 
movimentada, para entrar em uma estreita carrer (rua em catalão), graciosamente chamada 
Princesa. É como entrar em um universo paralelo. Imediatamente você percebe uma mística 
especial, aquele clima característico de vielas europeias, com altos prédios que deixam somente 
um feixe de luz chegar ao solo e com suas varandas charmosas, que combinam harmoniosamente 
vasos, bicicletas penduradas e roupas secando no varal. Depois dessa primeira impressão, você 

começa a notar uma série de lojas inusitadas que misturam artigos de utilidade, como farmácias, perfumarias 
e padarias, alternadas com lojas de roupas, sapatarias, sebos de livros, criando um verdadeiro microcosmo.
A rua Princesa na verdade é um passeio de pedestres, já que a passagem de carros só é permitida a 
moradores e a quem trabalha com serviços públicos, por meio de uma cancela automática (utilizando um 
cartão, o proprietário faz com que a cancela baixe, liberando a passagem de veículos). Logo em seu começo, 
entre placas de identificação e outros estabelecimentos, você se depara com a El Rei de la Màgia, uma 
loja fundada em 1881, que vende desde produtos de ilusionismo comuns, daqueles que encontramos em 
quiosques de shopping, até os mais elaborados destinados a mágicos profissionais, e também cursos para 
quem deseja conhecer mais sobre essa arte. O ilusionismo é levado muito a sério pelo catalão. É notoriamente 
uma atividade cênica muito admirada por eles, dada a quantidade de lojas que vendem este tipo de produto 
e treinam interessados, além das casas de espetáculos que apresentam números de ilusionismo. Ao adentrar 
a loja, você se sente em algum filme antigo: uma atmosfera que nos remete a décadas passadas. Chão com 
carpete vermelho, fotos na parede dos principais mágicos que ali passaram, prateleiras abarrotadas de caixas 
de truques e números de mágica em um pequeno espaço transmitem uma sensação única de descontração 
e curiosidade. Para completar, as vendedoras, ao mostrarem os números de ilusionismo, dramatizam de 
uma forma muito séria, mas ao mesmo tempo, engraçada, fazendo com que cada apresentação se torne 
exclusiva.
No outro lado da rua, um pouco mais abaixo, está a Can Cisa, na qual as simpáticas proprietárias, que fazem 
questão de atender os clientes, se esforçam para falar espanhol, uma vez que estão acostumadas a falar o 
catalão. Lá repousam vários barris de carvalho com vinhos comprados diretamente dos produtores, entre 
outras bebidas. A loja, que tem o fundo voltado para outra rua, conta com uma vitrine cenográfica, na qual 
está montada uma típica mesa catalã com bonecos que retratam os costumes da região – o que é um habito  
deles: os catalães adoram cenografia, bonecos, espetáculos.





Ao continuar caminhando pela carrer, uma loja de roupas extremamente bem cortadas vai lhe chamar a atenção. Os modelos 
vendidos na Miriam Ponsa (a butique leva o nome da estilista) apresentam um corte completamente autoral, cheio de 
elementos estéticos catalães de muito refinamento e bom gosto, que não têm preços abusivos e que vestem bem todo mundo, 
não somente quem nasceu em Barcelona, pois não são roupas típicas. Elas impressionam por, ao mesmo tempo, respeitar e 
associar elementos culturais à moda, o que as deixa atemporais. Não poderia ser diferente: Miriam Ponsa vem de uma família 
com tradição têxtil e sua atual loja encontra-se na antiga butique da família, reformada nos anos 2000. A clareza com que os 
produtos estão dispostos e a arquitetura da loja com parede de tijolos, que passa a impressão de que a rua adentra o espaço 
interno, criam uma ambientação casual, porém elegante.
Saindo de lá, a poucos metros da rua Princesa, praticamente do lado da Miriam Ponsa, está a Galería de Arte y Taller Esther 
Arias, que é outra história à parte. A construção mistura os elementos arquitetônicos dos prédios originais de Barcelona com 
soluções estéticas atuais para exposições de quadros, como as portas presas ao teto que sustentam as obras, e os modernos 
computadores, compondo um contraste incrível. Em sua maior parte, as obras expostas foram pintadas pela própria artista, 
que deu seu nome ao empreendimento, e funcionam como uma extensão da galeria: os tons terrosos predominam nas telas 
com texturas orgânicas, formando quadros abstratos que confirmam essa contiguidade. Ao comprar uma tela, é como se você 
levasse um pedacinho daquele espaço para casa. Esther Arias, que chegou a cursar marketing em Madri e Los Angeles, antes 
de se dedicar exclusivamente à pintura, tem uma característica peculiar: ela não nomeia seus quadros, pois, de acordo com ela, 
não é possível nomear sentimentos.

Voltando para a carrer Princesa, poucos metros abaixo está a centenária Brunnels. Com 150 anos, para ser mais preciso.               
A fachada principal informa ser uma patisserie, mas ao fundo da loja encontra-se um salão de chá, onde você pode experimentar 
delícias típicas da região e tomar cafés e chás especiais. Dentro das “milhões” de opções de chocolates, doces e confeitos 
produzidos lá, alguns chamam a atenção, como as tradicionais Orangettes, que são pedaços de toranja mergulhados em 
chocolate amargo, alguns exemplos de torrones (doce típico da região) e o curioso Cago Tio, doce feito na época do natal de 
forma muito curiosa e um tanto escatológica, que é muito apreciado pelos catalães nessa época do ano. 
Continuando a descer a rua, já chegando no bairro de Born, à direita você vai ver a Montenegro Cicles, uma loja de moda para 
moto que vende dos legendários capacetes Les Ateliers Ruby até as  modernas e descoladas jaquetas de couro.
Após percorrer essa encantadora rua e visitar suas lojinhas tão peculiares e convidativas, nada melhor do que comer um 
pedaço de pizza em uma das muitas pizzarias espalhadas pelo bairro. Um fato muito curioso: todas as pizzarias de Born são de 
pizzaiolos argentinos (!) e o mais impressionante: são todas deliciosas.

www.opusic.com.br/revista

64



Três mulheres, três estilos 

diferentes. Fernanda, Luiza e Sophia desfilam 

seu charme nas páginas da Opus One no ensaio 

fotografado pelo prestigiado fotógrafo Morgade 

e make-up do internacional Paulo Porto.

ENSAIOOPUS
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FERNANDA PERETTI
Publicitária e empresária, nascida em Goiânia.

principais projetos: 
Minha empresa e meu casamento (sem filhos ainda). 
Se pudesse abrir uma empresa a cada dois anos, eu 
o faria. Amo ter aberto, com minha sócia, a minha 
agência, mas gosto sempre de inovar. Não gosto 
de rotina, então o que me move é o diferente. Mudo 
a forma de ver o mundo como mudo de roupa. 
A cada momento alguma coisa me incentiva a 
continuar. Mas também tenho minhas prioridades 
que nunca mudam: o amor pelos que me cercam, 
as companhias insubstituíveis e meu trabalho. 

Quais suas paixões? 
Minha família (que me apóia sempre), meu marido 
(que tem a serenidade de aguentar meus mais 
loucos desejos), meus amigos (que preservo muito), 
minhas viagens (e o álbum de cada uma delas), 
música (em alto e bom som) e praia (sou louca pela 
praia). E claro, meus planos. Faço muitos planos... 
nem todos consigo realizar, mas só o fato de fazê-
los me deixa muito feliz.

O que te move? 
Descobrir o que o dia tem a me oferecer.



LUIzA BARRETO
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MercadoPrime

Designer de Produto e Publicitária pela Universidade Mackenzie, com MBA em Luxury Brand Management 
pela FAAP/ ESSEC, é especialista em Branding Olfativo e gerente do Estudio de Design Olfativo, na 
International Flavors and Fragrances, em NY. Colaboradora de veículos como Elle, Estilo, Marie Claire, 
Revista A Magazine e Criativa. 
juliafernandez@gmail.com
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SOPHIA DALLA
Empresária de produtos cosméticos, nascida 
em Flores da Cunha – RS, vive em Goiânia há 
4 anos

principais projetos: 
Divulgação da Marca de Cosméticos Sophichock, 
que nasceu do estudo das 10 melhores marcas 
mundiais de produtos capilares. 

Quais suas paixões? 
Sou apaixonada por Goiânia, esta cidade 
repleta de pessoas calorosas que me acolhem 
com muito amor e carinho todos os dias. Pela 
minha família que é um exemplo a ser seguido. 
Pelo Amore Mio que está sempre ao meu 
lado. Pela Vinícola Volentieri que herdei dos 
meus antepassados e posso ter o privilégio de 
degustar os espumantes com meus amigos 
queridos, e pela Sophichock, minha empresa 
de produtos cosméticos.

O que te move? 
Saber que cada dia é um desafio em nossas 
vidas e podemos alcançar nossos objetivos.
Que para tudo sempre existe uma saída, basta 
nos conectarmos com o Poder Divino.
E que todos os dias sempre acontecem 
surpresas agradáveis como este ensaio que fui 
convidada pela Opus One. 
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O mercado de luxo está mudando. Agora, além do valor 
monetário, aspectos como responsabilidade social e ambiental, 
além da presença nas mídias online, mostram-se fundamentais 
para o crescimento das marcas. Neste artigo, Julia Fernández 
aponta as novas tendências do mercado prime para este ano.

A definição de luxo mudou. O novo consumidor de luxo busca produtos e serviços 
que tenham significado e conexão em seu estilo de vida. A emoção ainda é o principal 
motivo para a compra, no entanto, os consumidores estão conscientes de que menos 
é mais. 
Estes consumidores do novo luxo estão abraçando os valores tradicionais, mas 
somente quando combinados com simplicidade, integridade e paixão. E, enquanto 
ainda buscam pela impecável qualidade, pelos bons serviços e pela exclusividade, 
o alto valor embutido nos produtos tornou-se uma demanda que vai muito além 
do simples valor monetário. O novo luxo integra tecnologia digital ao extraordinário 
e a experiências distintas, e projeta uma calorosa boas-vindas através de serviços 
personalizados. Um bom exemplo desta transformação e inserção nos meios 
digitais como plataforma de story telling é a Hermès, que lançou um documentário 
impecavelmente produzido por Frédéric Laffont e Isabelle Dupuy-Chavanat, que 
retrata com delicadeza a autenticidade de seus artesãos, dando ênfase nas oficinas 
aos materiais utilizados. Estenderam a visibilidade do documentário disponibilizando 
os vídeos no YouTube para reforçar a presença da marca em uma plataforma digital.
Apesar das ameaças da instável economia mundial, o consumidor de luxo continua 
gastando. Não apenas em bens tradicionais, mas também com filantropia. A 
fundação Bill & Melinda Gates tem investido nas plataformas de educação infantil, 
saúde e desenvolvimento tecnológico, gerando mobilização governamental em escala 
mundial. No ano passado, a fundação investiu 25 bilhões de reais em pesquisas para 
imunologia e manipulação genética, que podem fazer desta a década das vacinas. 
As responsabilidades ambiental e social também são uma tendência em alta para o 
mercado de luxo. A joalheria Tiffany estabeleceu uma política clara de redução do 
impacto ao meio ambiente, mobilizando  comunidades locais e fornecedores para a 
necessidade de se trabalhar de forma sustentável.
O recente estudo The New World of Luxury (O Novo Mundo do Luxo), realizado pela 
Boston Consulting Group no ano passado, mencionou quatro pilares fundamentais 
para garantir o sucesso e a longevidade de uma marca. O primeiro pilar, é em relação 
ao mercado-alvo onde as marcas têm investido. O estudo diz que, apesar de as 
marcas de luxo estarem de olho nos mercados emergentes, não se pode esquecer o 
investimento e a sólida fundação nos epicentros de luxo. O segundo pilar diz respeito 
à segmentação dos consumidores: o atendimento aos clientes tradicionais deve 
permanecer impecável, mas deve, também, atingir pessoas que aspirem se tornar 
consumidoras de luxo. O núcleo que engloba o portfólio dos produtos é o terceiro 
pilar, de fundamental importância pela necessidade de diversificar e inovar sem perder 
o foco no DNA da marca. O último e mais recente pilar, é a gestão dos canais de 
comunicação e do entendimento do comportamento de acesso e distribuição de 
novas mídias. Um bom exemplo disto são os blogueiros que sentam nas primeiras 
filas dos maiores desfiles, ou os editores de moda e celebridades que enviam tweets 
em tempo real para o cobiçado círculo da elite fashion. De páginas no Facebook 
a vestiários virtuais, os ícones do mercado do luxo estão investindo no online para 
ampliar os tradicionais ciclos de vendas, e atingir consumidores potenciais, antes 
mesmo dos produtos estarem disponíveis nos meios tradicionais. De agora em 
diante, só estabelecem um crescimento saudável aquelas marcas que souberem 
dosar a medida certa entre responsabilidade social e ambiental, tecnologia e valores 
da marca.



Rubem Alves é bacharel em Teologia, doutor em Filosofia, psicanalista, professor emérito da Unicamp 
e autor de livros e artigos abordando temas religiosos, educacionais e existenciais, além de uma série 
de livros infantis.
rubem_alves@uol.com.br

Rubem Alves

O valor do silêncio está subestimado. 
vivemos em uma era em que é preciso falar 
cada vez mais: contar histórias, transmitir 
notícias, discursar sobre valores, relembrar 
regras. Rubem Alves, neste artigo que será 
divido em duas partes, explica a importância 
do silêncio e de sabermos escutar.

Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi 
anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender 
a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer 
um curso de escutatória. Mas acho que ninguém vai se 
matricular.

 Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro que não 
é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É 
preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um 
monte de idéias, dentro da cabeça, sobre como são as 
coisas. Aí a gente que não é cego abre os olhos. Diante de 
nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores 
e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe 
fora. O cego não vê porque as janelas dele estão fechadas. 
O que está fora não consegue entrar. A gente não é cego. As 
árvores e as flores entram. Mas - coitadinhas delas - entram 
e caem num mar de idéias. São misturadas nas palavras da 
filosofia que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de 
existir. Ficam outras coisas. Então, o que vemos, não são 
as árvores e as flores. Para se ver é preciso que a cabeça 
esteja vazia.

Faz muito tempo, nunca me esqueci. Eu ia de ônibus. Atrás duas mulheres 
conversavam. Uma delas contava para a amiga os seus sofrimentos. (Contou-me uma 
amiga, nordestina, que o jogo que as mulheres do nordeste gostam de fazer quando 
conversam umas com as outras é comparar sofrimentos. Quanto maior o sofrimento, 
mais bonita é a mulher e a sua vida. Conversar é a arte de produzir-se literariamente 
como mulher de sofrimentos. Acho que foi lá que a ópera foi inventada. A alma é 
uma literatura. É nisso que se baseia a psicanálise...) Voltando ao ônibus. Falavam de 
sofrimentos. Uma dela contava do marido hospitalizado, dos médicos, dos exames 
complicados, das injeções na veia - a enfermeira nunca acertava - dos vômitos e das 
urinas. Era um relato comovente de dor. Até que o relato chegou ao fim esperando, 
evidentemente, o aplauso, admiração, uma palavra de acolhimento na alma da outra 
que, supostamente, ouvia. Mas o que a sofredora ouviu foi o seguinte: Mas isso não 
é nada... A segunda iniciou, então, uma história de sofrimentos incomparavelmente 
mais terríveis e dignos de uma ópera que os sofrimentos da primeira.

Parafraseio o Alberto Caeiro: Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. 
É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade: a gente não 
aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o 
que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não 
fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por 
aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. No fundo somos todos iguais 
às duas mulheres do ônibus. Certo estava Lichtenberg - citado por Murilo Mendes: 
Há quem não ouça até que lhe cortem as orelhas. Nossa incapacidade de ouvir é a 
manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade: no fundo, somos 
os mais bonitos...

Tenho um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado 
pela  revolução de 64. Pastor protestante (não evangélico), foi trabalhar num programa 
educacional da Igreja Presbiteriana USA, voltado para minorias. Contou-me de sua 
experiência com os índios. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, 
ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. (Os pianistas, antes de iniciar o concerto, 
diante do  piano, ficam assentados em silêncio, como se estivessem orando. 
Não rezando. Reza é falatório prá não ouvir. Orando. Abrindo vazios de silêncio. 
Expulsando todas as idéias estranhas. Também para se tocar piano é preciso não 
ter filosofia nenhuma). Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de 
repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo 
em seguida seria um grande desrespeito. Pois o outro falou os seus pensamentos, 
pensamentos que julgava essencais. Sendo dele, os pensamentos não são meus. 
São-me estranhos. Comida que é preciso digerir. Digerir leva tempo. É preciso tempo 
para entender o que o outro falou. Se falo logo a seguir são duas as possibilidades. 
Primeira: Fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. 
Enquanto você falava eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse 
sua (tola) fala. Falo como se você não tivesse falado. Segunda: Ouvi o que você 
falou. Mas isso que você falou como novidade eu já pensei há muito tempo. É coisa 
velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos 
os casos estou chamando o outro de tolo. O que é pior que uma bofetada. O longo 
silêncio quer dizer: Estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou.    
E assim vai a reunião.

Escutatóoria
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André Trigueiro

André Trigueiro é jornalista com Pós-graduação em Gestão Ambiental pela COPPE/UFRJ, professor e 
criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC/RJ e autor de livros como “Mundo Sustentável - “Abrindo 
Espaço na Mídia para um Planeta em transformação”. É apresentador do Jornal das Dez e editor-chefe do 
programa Cidades e Soluções, da Globo News. É também comentarista da Rádio CBN e colaborador voluntário 
da Rádio Rio de Janeiro.

andretrig55@gmail.com

O leitor haverá de me perdoar se nas linhas abaixo resolvi deixar 
de lado meu otimismo incorrigível para enumerar, de maneira 
resumida, assuntos sobre os quais o Brasil parece ter perdido a 
noção do perigo ou mesmo do bom senso.

Por que quando o assunto é agrotóxico, o país campeão mundial no uso dessas 
substâncias venenosas ainda tem legislação frouxa, fiscalização deficiente e uma 
estranha burocracia que impede a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 
agir rápido quando se constata a necessidade de retirar do mercado um determinado 
produto de elevada toxicidade? Nas lavouras brasileiras são usados pelo menos dez 
produtos proibidos na União Européia, Estados Unidos e um deles até no Paraguai.
Por que quando o assunto é transgênico, os protocolos de biossegurança que 
antecedem o licenciamento de novas substâncias geneticamente modificadas parecem 
ser sistematicamente desprezados por parte da maioria dos doutores que integram a 
CTNbio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), onde os Ministérios da Saúde e 
do Meio Ambiente têm direito a voto, mas são minoria?
Por que no país do pré-sal o precedente aberto pelo mega-vazamento de óleo da BP 
no Golfo do México (o maior desastre natural dos Estados Unidos) não serviu de lição 
para que evitássemos o vexame do vazamento da Chevron na Bacia de Campos, da 
forma como aconteceu, escancarando inúmeras lacunas de ordem legal, institucional 
e operacional para deleite das companhias que já operam 10 mil poços de petróleo no 
Brasil e transformarão em breve nosso leito marinho num gigantesco paliteiro com novos 
buracos abertos sabe lá Deus (ou Netuno) de que jeito?
Como foi possível aprovar um novo Código Florestal que foi alvo de questionamentos 
importantes da comunidade científica – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), Academia Brasileira de Ciências e da própria Agência Nacional de águas (ANA) – 
nos precipitando em uma direção cujos impactos ambientais, econômicos e sociais não 
temos como avaliar hoje com clareza?
Até quando celebraremos – especialmente os economistas de plantão – sucessivos 
recordes nas vendas de automóveis, sem considerar os violentos impactos sobre 
a mobilidade urbana? Até quando vamos ignorar os reflexos dos monumentais 
engarrafamentos, a qualquer dia e hora da semana, sobre nossa saúde(inalação de 
poluentes, e estresse físico e emocional para quem está preso dentro do seu próprio 
carro e, principalmente, para os que penam no transporte público), nossa qualidade de 
vida (menos tempo para o descanso, lazer ou para a família), o meio ambiente (agravamento 
do efeito estufa), a segurança pública(maior exposição dos motoristas a assaltantes), 
a gestão municipal (impossibilidade de atendimentos emergenciais, porque as 
ambulâncias, viaturas da polícia e carros de bombeiros não conseguem mais chegar 
rápido a seus destinos) etc?
Por que preferimos rotular todos os políticos de desonestos e corruptos, sem exceções, 
em vez de destacar a atuação heróica de alguns – são poucos, é verdade – mas que 
merecem nosso apoio porque sem eles tudo seria mais difícil? Lembrando Sêneca:” A 
maior desgraça de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta”.
Como é possível nos afirmarmos como potência mundial, se nossos indicadores na área 
da educação são simplesmente vexatórios? Como é possível aceitar que ainda tenhamos 
14 milhões de pessoas que não saibam ler e uma legião de mais de 36 milhões de 
analfabetos funcionais, que mal conseguem assinar o próprio nome?
Como pleitear a condição de país desenvolvido se metade (56%) dos domicílios do país 
não tem acesso à rede de esgoto e onde a monumental letargia das diferentes esferas 
de governo impede qualquer previsão seguras de quando esse problema será resolvido?
Todas essas questões poderiam estar sendo tratadas de outro jeito se tivéssemos a 
coragem de repeti-las mais e mais vezes. @monicapileggi



O PICASSO DA 
GRAPHIC NOVEL

FOTOS: WILL EISNER STUDIOS, INC. FORNECIDAS POR DENIS KITCHEN ART AGENCY
TEXTO: LARA STOQUE

Will Eisner se tornou uma lenda ao modificar a estética dos quadrinhos 
e fazer uma revolução artística com a ponta do lapis.

Luxo, requinte, sofisticação. Estas características não poderiam descrever melhor uma das marcas mais conceituadas em todo o mundo, 
sinônimo de qualidade e conforto: a Rolls-Royce Motor Cars, fundada em 1906 pela parceria entre Frederick Henry Royce e Charles 
Stewart Rolls, pioneiros na indústria automobilística. 
Os veículos da Rolls-Royce sempre estiveram inseridos em contextos históricos importantes, e são considerados objetos de consumo de 
artistas consagrados. É em um Silver Wraith, modelo de 1952, que o Presidente da República desfila durante a posse, sempre no primeiro 
dia do mandato, pelas ruas de Brasília. Ao longo destes 100 anos de existência, vários artistas preferiram a marca: John Lennon, Paul 
McCartney, Frank Sinatra, o criador do prêmio Nobel, Alfred Nobel, o escritor Ernest Hemingway e as estrelas de Hollywood Brigitte Bardot 
e Barbra Streisand. Atualmente, a diva americana Beyoncé e o jogador David Beckham também possuem um modelo.
O Rolls-Royce é mais do que um carro. É um mito, uma joia rara, e de apreciação aos olhos do público, que se encanta com a montagem 
quase artesanal que o carro demonstra ter. E agora, ele chega ao Brasil. Está programada para o mês de março a chegada da Rolls-Royce 
Motor Cars no continente sul-americano. Brasil e Chile foram os dois países escolhidos para instalarem as primeiras concessionárias. E 
não foi uma escolha aleatória.
De acordo com Torsten Müller-Ötvös, CEO da Rolls-Royce, a decisão de entrar no mercado brasileiro é importante pelo fato de a 
economia do país estar em amplo crescimento e já ser considerada a 6ª colocada em todo o mundo. “Estou muito contente de anunciar 
nossos planos de entrada no mercado sul-americano. Brasil e Chile têm registrado um crescimento econômico impressionante, com 
demanda crescente por parte dos mais exigentes clientes para produtos de alto luxo. Como a Rolls-Royce está crescendo muito nos 
mercados emergentes, é importante que tenhamos uma forte presença no Brasil e no Chile”, disse o executivo.
A entrada estratégica da Rolls-Royce no Brasil, por meio da Via Italia Group, representante da marca no país e que já trabalha com nomes 
consagrados, como Ferrari e Lamborghini, visa aumentar ainda mais o índice de vendas que, no ano passado, entre os meses de janeiro 
e setembro, já foram 41% maiores em todo mundo do que em relação ao mesmo período de 2010. Um dos carros-chefes da marca será 
justamente a porta de entrada no Brasil: o Ghost, que é o modelo mais barato da marca, avaliado em R$ 2,2 milhões.
Apresentado ao mundo em setembro de 2009, o Ghost é uma máquina tentadora. Ele possui um motor V12 6.6, de 570 cv que pode 
atingir uma velocidade máxima de 248 km/h, e que vai de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos. Toda essa potência ainda é aliada ao requinte 
e a detalhes específicos de sofisticação, por que a marca prima em toda sua existência. Sua criação partiu da necessidade de atrair 
um novo público, que buscava dinamismo e elegância. É um veículo que mostra o lado mais informal da Rolls-Royce, é menor que o 
Phantom, sedã tradicional da marca, mas não deixa a desejar perante seu “irmão”.
A inspiração, como de costume, foi em móveis, arquitetura refinada e iates contemporâneos, mas com uma busca pelo espírito dos anos 
1930, época que exalava aventura, chegando assim a um modelo de linhas flutuantes e modernas, com espaço e tradição. O Ghost 
é o carro mais potente da marca e apresenta um design contemporâneo, contudo traz consigo todo conforto e luxo tradicionais e tão 
desejados da Rolls-Royce. 

MAIS DO QUE UM CARRO, 
          UM MITO CHEGA AO BRASIL
A Rolls-Royce Motor Cars chega à América Latina com seu glamour tradicional

www.opusic.com.br/revista
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Desde a pré-história, nas paredes de cavernas, o homem rabiscava sua 
existência. E o desenho tem se destacado, cada vez mais, como uma 
das expressões artísticas mais fascinantes. Foi por volta de 1830 que as 
histórias em quadrinhos, as HQs, como são conhecidas, tiveram suas 
primeiras impressões.
De lá para cá, um universo de personagens e temáticas foram abordados 
nas HQs. Popeye, Mickey Mouse, Yellow Kid e super-heróis invadiram 
o imaginário coletivo. E foi um nova-iorquino, chamado Will Eisner, filho 
de imigrantes judeus, que se tornou um dos mais importantes artistas de 
histórias em quadrinhos e uma das maiores influências no gênero.
Will Eisner nasceu em 1917 no Brooklin, espaço efervescente de uma 
Nova York multicultural que muito influenciou sua produção artística. Em 
sua primeira graphic novel, Um contrato com Deus, ele irá retomar esse 
período, narrando suas memórias de infância, vivendo em um cortiço 
habitado por imigrantes na década de 1930.
Eisner se tornou uma das principais referências da cultura pop, pelas 
inovações e por seu olhar humanista, raro de se encontrar na indústria 
dos quadrinhos. Esse jeito peculiar e sensível de compreender a relação 
entre o homem e a cidade é percebido em toda sua obra.
Seus personagens baseados em pessoas comuns, no anônimo que 
está no metrô, na esquina, nos cantos das grandes cidades, sempre 
causaram identificação. Um dos seus trabalhos mais conhecidos 
apresenta esse tipo de percepção da vida urbana, o herói do mestre 
Eisner não precisa de grandes artifícios e super poderes para sobreviver 
ao caos da vida moderna.
Estamos falando da HQ The Spirit, lançada nos anos 1940. Esse trabalho 
confirmou a vocação inovadora e o pioneirismo de Eisner. A história do 
herói Denny Colt foi um marco tanto pelo conteúdo como pela forma, 
abusando do preto e branco e utilizando técnicas até então inéditas 
neste tipo de mídia, explorando ângulos, perspectivas, iluminações, 
tomadas cinematográficas e roteiros sofisticados. Os cenários tinham 
muito dos filmes noir da época, e uma grande inovação surgiria: as 
páginas de apresentação de cada episódio que começavam sempre 
com um logotipo novo e diferente.

A narrativa se diferenciava de outros ícones dos quadrinhos como 
Superman e Batman. O herói, sem poderes especiais, se vestia com 
roupas comuns e usava apenas uma máscara. As histórias do Spirit, 
eram pequenos contos que destacavam a fragilidade do ser humano 
na luta pela sobrevivência na cidade grande. O protagonista não era 
apenas um agente da salvação, mas também uma vítima do modelo 
social predominante. Muitas vezes, era uma mera testemunha da 
realidade opressiva que o cercava.

GRAPHIC NOVEL E A INVENçãO DESENHADA 
NO PAPEL

Depois do sucesso de The Spirit, o desejo em buscar a maturidade na 
expressão artística dos quadrinhos, motivou Eisner a aprofundar ainda 
mais seu estilo, popularizando um novo gênero: a graphic novel. Com 
a graphic novel, ele imprimiu uma estética revolucionária no mundo dos 
quadrinhos sob forte influência do cinema.
As graphic novels são obras mais maduras e complexas que contam 
uma história através de arte sequencial (quadrinhos). Com seu livro, Um 
contrato com Deus, ele provou que era possível contar boas histórias 
através de imagens. Outras importantes obras consolidaram o talento 
de Eisner, Um Sinal do Espaço (única obra colorida de sua carreira),         
O Edifício, The Dreamer, o autobiográfico Ao Coração da Tempestade, 
O Último Dia no Vietnã, entre outros. A genialidade e ousadia de Eisner 
elevaram os quadrinhos a status de arte.
Will Eisner faleceu aos 87 anos, em 2005. Mas seu legado segue 
inspirando artistas por todo o mundo. Por aqui, o carinho é especial, 
já que Eisner se dizia um apaixonado pelo Brasil, tendo vindo ao país 
diversas vezes, e declarado adorar uma palavra em português que não 
tinha similar em sua língua nativa: saudade. Palavra que os fãs de sua 
obra tanto reconhecem quando se deparam com seus desenhos.

www.opusic.com.br/revista



náira sá ama o trabalho que faz e deixa isso claro logo no começo da conversa. Formada 
em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás há seis anos e com 
pós-graduação em Engenharia Civil, em Design de Interiores e em Lighting Design, montou um 
escritório e atua não só em Goiânia, como também no interior do estado, e em Brasília, com 
projetos residenciais e comerciais juntamente a uma sócia. Na rotina de Náira, o trabalho está 
presente das sete da manhã às nove da noite durante a semana, e aos sábados sempre à tarde. 
Quem conhece a paixão da profissional pela arquitetura não imagina que seu primeiro plano, 
quando ainda adolescente, era formar-se em Direito. “Pensei em fazer Direito, mas é um curso 
que nada tem a ver comigo. A arquitetura é apaixonante e surpreendente. Nós trabalhamos com 
o belo e com a vida e os hábitos das pessoas, sem cair na monotonia. Isto é muito compensador 
e eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia”, admite a arquiteta que se inspira nas obras de 
Van der Rohe, Santiago Calatrava e Frank Lloyd Wright.
Mesmo com tanto trabalho, ela consegue tirar alguns dias para viajar pelo menos três vezes 
ao ano. Os destinos preferidos são Europa, Estados Unidos, principalmente Nova Iorque, onde 
costuma frequentar o celebrado restaurante Pastis, Chile e sua terra, o Brasil. “Amo viajar, 
conhecer o mundo, lugares novos. Gosto muito do meu trabalho, mas também adoro a vida fora 
dele”, comenta. Um outro fator que a estimula a pegar a estrada são os benefícios que as viagens 
trazem àqueles que são arquitetos: viajando, ela conhece lançamentos, pessoas, arquiteturas 

e materiais diferentes. Como era de se esperar, em suas andanças pelo mundo, Náira conheceu obras que a 
emocionaram, e entre elas estão o Vaticano, a Igreja Sagrada Família e o estádio Camp Nou em Barcelona e, em 
Paris, o Museu das Armas e o Louvre.
Quando não dá para viajar, Náira se diverte por aqui mesmo com o namorado Fabiano Guerra, com quem está 
há mais de seis anos, e com amigos em encontros regados a bons vinhos, como o zucardi zeta, sua bebida 
preferida. Com casamento planejado para breve, o casal já está montando o apartamento que compraram 
no City Hall há três anos. “Na verdade, eu já comprei quase tudo. Faltam só as cortinas”, brinca a arquiteta.                             
A arquitetura imponente e moderna do prédio, sua excelente localização e a bela fachada, que destaca o edifício 
do entorno, foram alguns dos pontos que atraíram sua atenção no empreendimento da Opus Incorporadora. 
Os planos para o futuro da arquiteta já estão traçados: mudar a sede de seu escritório para um edifício melhor, 
localizado próximo à Alameda Ricardo Paranhos, organizar um belo casamento com Fabiano e, quem sabe, ter 
dois filhos, sem deixar de lado as viagens. Náira ainda quer conhecer a Grécia e o Egito, tanto como revisitar 
todos os lugares pelos quais passou e se apaixonou.
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P E R F I L
POR JULIANA DINIz

 “Durante a minha viagem à Barcelona, um clique no piano de Antoni Gaudí.” 

Náira na Casa de Gaudí, em Barcelona.

“Em uma das viagens 
à Europa, visitei o belo 
Museu das Armas em 

Paris.” 
 

A arquiteta em Paris, França.

“Em Veneza, com tudo alagado, me 
deram um saco de lixo para colocar nas 
pernas.”
 
Náira em Veneza, Itália

“Adoro viajar para Miami e passear pela cidade.” 
 

Náira e a cunhada em Miami, Estados Unidos.
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