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São Paulo, 13 de dezembro de 2020

Mulheres que estão transformando 
a mentalidade e o futuro do Brasil
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CMEC, a força do empreendedorismo 
feminino transformando o Brasil!
O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura tem por finalidade transformar a vida de 
mulheres que desejam ser protagonistas de sua própria história assumindo seu papel de liderança 
e de destaque em suas comunidades e regiões. Incentiva a geração de trabalho, renda e inclusão 
produtiva.  Através do empreendedorismo feminino a mulher se fortalece, levanta sua 
autoestima e sai de qualquer situação vulnerável que ela esteja vivendo. O apoio na troca de 
experiências e networking,  compartilhando técnicas de gestão e discussões sobre políticas 
públicas e sociais, é fundamental para o seu desenvolvimento e liberdade para empreender. @cmecmulher

cmecmulher.com.br

O CMEC é a união de 
mulheres que compartilham 
os mesmos propósitos com 
ampla colaboração, 
promovendo o intercâmbio 
de informações para o 
desenvolvimento de 
empreendedoras que estão à 
frente de micro e pequenos 
negócios ou que desejam 
concretizar o sonho de ter 
um negócio próprio.

SORORIDADE

O CMEC criou o Profis 
Online, um marketplace de 

cursos profissionalizantes, que 
aperfeiçoa, aprimora e 

capacita pessoas na melhoria 
de sua vida profissional. 

Também em parceria com a 
Faculdade do Comércio de 

São Paulo - FACSP, oferece 
vestibular só para mulheres. 

CAPACITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO

O CMEC incentiva o 
empreendedorismo cultural 
e tem a chancela do Prêmio 
Tarsila do Amaral que 
homenageia mulheres que 
se destacam em diferentes 
segmentos de atuação.

CULTURA 

Centenas de famílias e 
crianças são assistidas com 
as Campanhas do Agasalho 
e Dia das Crianças. 

SOCIAL

Acesse o nosso site. 
Conheça nossos projetos 

sociais e nossos 
produtos de incentivo 
ao empreendedorismo
e à cultura brasileira.
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São Paulo, 13 de dezembro de 2020

Mulheres que estão transformando 
a mentalidade e o futuro do Brasil

Vestido metalizado Paula Raia

Fotos: Hugo Toni e Jacques Dequeker 
Tratamento de imagem: RG Imagem

bolsos

gentil
Lissa Carmona investe 
no resgate da história 
nacional para reconstruir 
os laços da produção 
brasileira com o mundo 
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Tentar concluir um ano sem conclusão. Todo ano precisa ter um 
fi nal e, nesse fi nal, um balanço do que foi. Mas este 2020 parece 
deixar uma porta entreaberta. Um olhar para o que aconteceu 
será inevitável. Um olhar para o que não foi, também. Encontros 
perdidos, comemorações postergadas, cerimônias que, como ri-
tos de passagem, deixados de lado, abriram um vazio. Esses 
momentos não realizados formam uma narrativa pautada no que 
não aconteceu “por causa da pandemia”. 
A festa de 15 anos que não aconteceu, o casamento reli-

gioso que não foi celebrado, a viagem de 50 anos que fi cou 
suspensa, a despedida de quem partiu e deixou parentes e 
amigos sem o rito da despedida.  E suspensos os ritos, parte 
do valor que atribuímos aos momentos também fi ca suspen-
sa. Parte da vida em ritmo de espera. 
Por isso, quando pensamos na nossa capa de dezembro, 

quisemos trazer mulheres que mesmo sem rituais e cerimô-
nias, com seus planejamentos colocados de lado e nossas espe-
ranças postas à prova, não sucumbiram e inspiraram mulheres 
de todo o Brasil a acreditar que era possível não só sobreviver, 
mas construir. Essas mulheres tiveram força e coragem para 
não desistir, inteligência e equilíbrio para navegar para frente 
em tempos desafi adores e a energia pura da criação para rea-
lizar projetos que nos transformassem a todas. 
Luiza Trajano, Natalia Pasternak, Nina Silva e Preta Gil 

simbolizam nesta capa o melhor da mulher contemporânea. 
Sem se calar nos momentos mais difíceis, inspiram, agregam, 
lutam, se transformam e constroem. 
Fui tocada de várias formas pela generosidade de suas 

falas e atitudes durante este ano. Minha gratidão e extrema 
admiração pela jornada de cada uma. E, como contei na 
nossa primeira edição da revista Moda, a palavra moda vem 
do latim, “modus”, que signifi ca modo de agir dentro de um 
contexto histórico. A moda como simbologia do comporta-
mento de um tempo. Sendo hoje o tempo de 2020.  
Se 2020 fosse um fi lme, e um dia pelo seu impacto em toda 

uma geração, e será, eu gostaria de assistir a mulheres como 
Luiza, Natalia, Nina e Preta sendo as protagonistas que são. 
Com amor 

EDITORIAL

HITS
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Moda reúne importantes vozes de 
áreas distintas para celebrar os 
avanços de 2020, ano marcado 
por desafios, mas também pela 
união entre as mulheres. Aqui, 

a empresária Luiza Helena 
Trajano, a microbiologista 

Natalia Pasternak, a empresária 
Nina Silva e a cantora Preta Gil 
falam sobre seus papéis neste 

conturbado e poderoso período

Não há dúvidas de 
que a máxima criada 
pelo escritor grego Eso-
po (620 a.C. - 560 a.C.) 
“A União faz a Força” 
seja mais atual do que 
nunca. Mulheres ao re-
dor do mundo têm con-
seguido dar passos cada 
vez mais largos, tendo 
como simples receita o 
desejo compartilhado 
de lidar com o que é 
necessário. A revista 
Moda reuniu nesta edi-
ção quatro forças que 
representam o poder 
da transformação no Brasil. São elas: Luiza Hele-
na Trajano, presidente do conselho do Magazine 
Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil; Nina Silva, 

empresária, executiva 
e fundadora e CEO do 
Movimento Black Mo-
ney; Preta Gil, cantora, 
atriz, apresentadora e 
empresária; e Natalia 
Pasternak, microbio-
logista e presidente do 
IQC, Instituto Questão 
de Ciência. Referências 
em suas respectivas 
áreas, elas também têm 
em comum as mídias 
sociais como motor 
para potencializar suas 
ações, inspirando e 
provocando seguidores 

a olharem para o futuro do nosso país e do mun-
do. Em um bate-papo virtual, elas discutem sobre 
esses feitos e os que estão por vir.

Por Ana Carolina Ralston e Marilene Ramos
Fotos Hugo Toni e Jacques Dequeker 

Styling Antônio Muller

2020
CAPA

O ANO 
DELAS
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Luiza Trajano 
veste acervo 

pessoal

MODA: Como come-
çou a preocupação 
de vocês com as mu-
lheres?
LUIZA TRAJANO: 

Diria que não é só com 
as mulheres, mas com a 
sociedade. Acredito que 
possamos agir fortemen-
te na solução dos princi-

pais problemas que afetam o Brasil. 
PRETA GIL: Vivi adversidades des-

de garota, com preconceito, com ra-
cismo, com misoginia e gordofobia. 
Sempre usei meu carisma, minhas 
capacidades e a minha força inte-
rior para lidar com esses fatos. Nós, 
mulheres, sempre tivemos que fazer 
mais, dobrado, triplicado, para provar 
às pessoas. Historicamente, a socie-
dade se acomodou dentro do padrão 
do patriarcado hétero-branco-norma-
tivo, e é assim que é. Se não furarmos 
essa estrutura com ações mais vigoro-
sas, não mudaremos nada. Um bom 
exemplo disso é a atitude do Magazi-
ne Luiza, que foi supercriticado por 
ter feito um recrutamento de trainee 
só para pretos. E a empresa está mais 
que certa! Não adianta tratarmos esse 
assunto sem ações como essa. A de-
sigualdade é fruto de opressões que 
vêm de séculos e séculos e você não 
muda uma sociedade sem atitudes 
radicais e necessárias. Não adianta.
NINA SILVA: No meu caso, sempre 

existiu a necessidade de legitimar e 
justifi car que eu era especialista nas 
minhas áreas de atuação e que ti-
nha as maiores e melhores certifi ca-
ções. Mesmo assim, a todo momento, 

A sociedade 
precisa 

aprender a 
respeitar as 
diferenças 
e encontrar 

pontos de vista 
diferentes
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CAPA Se realmente 
as empresas 
querem falar 
de impacto 

social positivo, 
precisam falar 
da inclusão 

populacional da 
maioria negra 

no Brasil

independentemente de 
quais eram os resultados 
e benefícios para os pro-
jetos, eu precisava justi-
ficar por que não estava 
servindo café ou atuan-
do como secretária. Sen-
do uma pessoa negra, 
sempre houve um pre-
julgamento a partir de 
uma visão de mundo limitada, racista 
e misógina. Muitas vezes chegava na 
hora e local marcados para ouvir: mas 
a Nina, a diretora do projeto não veio? 
O aprendizado foi pegar todo o meu 
esforço e resultados para construir o 
meu espaço e a minha possibilidade 
de levar pessoas junto comigo. Ações 
como as desenvolvidas pelo Magazi-
ne Luiza são primordiais e necessárias 
para um reequilíbrio dentro desses es-
paços altamente embranquecidos. 

LUIZA HELENA TRAJANO: Esse 
foi um programa realizado para cor-
rigir uma distorção dentro da nossa 
empresa. Prezamos pela diversidade, 
verificamos a falta de líderes negros e 
entendemos que o trainee é uma porta 
de entrada para novos líderes em qual-
quer empresa. Por isso, resolvemos fa-
zer uma ação afirmativa para corrigir 
essa falha. Nosso país tem uma dívi-
da racial gigantesca, e qualquer ação 
afirmativa para promover o acesso 
que sempre foi negado por meio de 
um racismo estrutural, seja por cotas 
ou programas específicos, deveria ser 
praticada por toda a sociedade. A so-
ciedade precisa aprender a respeitar 
as diferenças e encontrar pontos de 
vista diferentes.

MODA: Vocês movem 
muitas empresas e pes-
soas. Como reagiram à 
pandemia, que obrigou 
todos nós a diminuir-
mos nosso ritmo? 

NINA SILVA: Tive 
a vantagem social de 
poder estar em qua-
rentena. No âmbito de 

trabalho, a partir do segundo mês da 
pandemia, as coisas voltaram a ter a 
necessidade de acontecer. Consegui 
colocar 400 famílias pretas para se-
res auxiliadas com uma renda básica. 
Coloquei 600 lojas de pé dentro de 
um marketplace. Tudo isso pensando 
que não podemos ficar impactadas ou 
estagnadas com a ameaça do vírus sa-
bendo que ele impacta outras pessoas 
de forma muito mais cruel. 

PRETA GIL: Fui contaminada na 
primeira leva do coronavírus no Bra-
sil. Foi um grande susto, porque, na-
quele momento, ainda era tudo mui-
to confuso, os médicos não tinham 
respostas, a gente não sabia como 
se comportar, o Brasil ainda não ti-
nha entrado em quarentena. Durante 
a pandemia, acabei me dedicando 
muito a Mynd, porque nesse período 
a gente cresceu muito, tivemos que 
contratar muita gente, as ações na in-
ternet cresceram, marcas tiveram que 
se digitalizar, então, como já traba-
lhávamos com o digital, fomos muito 
requisitados. Artisticamente não senti 
vontade de ter que fazer algo no mes-
mo ritmo ou me forçar a produzir algo 
fora do tom do momento, vivi meu 
ócio criativo focando na produção de 
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conteúdo e dando voz a quem me in-
teressava e precisava de meu espaço. 

NATALIA PASTERNAK: Não é co-
mum na ciência comunicarmos as coi-
sas em tempo real, geralmente publi-
camos as pesquisas quando elas estão 
prontas. Com a criação do Instituto 
Questão de Ciência, em novembro de 
2018, passamos a levar informação 
de qualidade tanto para a população, 
como para gestores e parlamentares, 
garantindo que o cidadão comum te-
nha acesso a ela para que possa fazer 
suas escolhas baseadas na ciência. 
Com a pandemia, a busca por infor-
mações relacionadas à saúde aumen-
tou. Mas fomos percebendo também 
que o texto, a escrita, atinge apenas 
uma certa camada da população que 
está acostumada a ler jornal. Existe, 
contudo, um outro público que precisa 
dessa informação, que assiste apenas 
ao YouTube, Instagram ou TikTok. As-
sim, resolvemos nos adaptar. 

MODA: O Grupo Mulheres do Brasil 
tem crescido. No começo, em 2012, 
era composto por 50 representan-
tes. Hoje são mais de 75 mil mulhe-
res pelo mundo. A união faz a força?

LUIZA HELENA TRAJANO: Con-
seguimos criar um grupo integrado, 
com mulheres extraordinárias que 
trabalham muito e atuam de forma 
voluntária para a melhoria do Brasil 
em diversos comitês que contem-
plam causas que precisam de aten-
ção. Uma delas foi a criação da car-
ta para candidatas mulheres nestas 
eleições, que assumiram compromis-
sos básicos de atuação em causas a 
favor da sociedade. 

Nina Silva veste terno Misci e 
 joias Laura Cangussu Brand 
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CAPA

PRETA GIL: Temos que imaginar que há 40, 50 
anos uma mulher não podia votar, não podia viajar 
sem a autorização do marido. É importante que as 
mulheres entendam que a sociedade foi dominada 
por um patriarcado, ou seja, por homens. Homens que 
o tempo inteiro criaram as mulheres para duelarem 
entre elas, para não serem parceiras, para se odiarem 
entre si, para se criticarem. Eles sabiam que a nossa 
união seria desfavorável ao projeto deles. Agora esta-
mos vendo que a desunião e a animosidade entre os 
lados não são satisfatórios para a humanidade, que-
remos igualdade, estarmos lado a lado em um projeto 
maior livre de manipulação. A melhor relação que 
pode existir é a do equilíbrio e somatório de forças. 

NINA SILVA: A união tem que estar pautada em res-
peito, em pensar no desenvolvimento e crescimento 
em esferas diferentes, esferas profissionais, pessoais e 
não somente em terceiro setor. Então toda a intencio-
nalidade que nós temos de ação precisa estar pautada 
no olhar sobre o ser humano e o ser humano vivendo 
em diferentes contextos. Precisamos ser transparentes 
e de coração aberto para que as pessoas entendam 
que viemos em contextos diferentes. Por isso, precisa-
mos de ações intencionais distintas. Qualquer tipo de 
possibilidade de colocar diferentes agentes no contex-
to decisório estratégico vai ser totalmente crucial para 
o desenvolvimento e uma transformação. A inclusão 
não só na representatividade, mas também no pensar 
de maneira diversa, e as mulheres e pessoas negras 
estão incluídas nisso.   

MODA: Como a tecnologia e 
as redes sociais têm colabo-
rado para amplificar as ini-
ciativas, sejam elas na área 
de comunicação, economia, 
política ou moda?

NATALIA PASTERNAK: O 
TikTok é uma plataforma com 
público muito jovem. É muito 
legal usá-la também para levar 

A união entre 
mulheres é o 
caminho para 
que a gente 

definitivamente 
acabe com 

essa guerra de 
nós contra nós 

mesmas
Preta Gil veste camisa  

e calça Max Mara 
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conhecimento. Na primeira busca por “vacinas”, 
os trinta primeiros vídeos que apareceram eram de 
antivacina. Quando fui convidada pela ONU a fazer 
parte de uma iniciativa coletiva com grupo de cien-
tistas ao redor do mundo, e que juntos poderíamos 
levar informação de uma forma mais leve e lúdica, 
pensei: a ONU tem razão, a gente precisa ocupar 
esse espaço. E foi o que fizemos. 

NINA SILVA: A moda está cada vez mais digital, 
cada vez mais conectada e com possibilidade de 
chegar ao seu público a partir da tecnologia atual. 
A questão nesse universo é que precisamos ir além 
da moda eurocêntrica, que muitas das vezes é o 
que chamam de alta moda – que coloca o resto 
do mundo como “baixa moda” ou “moda alterna-
tiva”, marginal. É necessário incluir e ter diversi-
dade de pessoas em todo o processo, não apenas 
nas passarelas, mas no processo de criação. A 
tecnologia tem um grande desafio por precisar de 
pessoas com uma capacitação específica. Muitas 
vezes, no primeiro momento, não serão pessoas 
diversas que conseguem ter acesso a essa educa-
ção, que custa mais. Percebemos, então, que há 
muito a ser conquistado e reinventado. 

LUIZA HELENA TRAJANO: O pensar coletivo é 
fundamental. Durante a pandemia, fiz centenas de 
lives por todos os cantos do Brasil, e nunca canso 
de me surpreender com a quantidade de mulheres 
maravilhosas e criativas que fazem a diferença em 
seu trabalho e em suas comuni-
dades e são transformadoras de 
realidades. Somos muitas, espa-
lhadas por este país gigantesco, 
unidas e fortes no propósito de 
fazer do nosso país um lugar me-
lhor. E sabemos que as mulheres 
são muito mais preparadas para 
lidar com o orgânico. Neste caos 
que estamos enfrentando, quem 
tem essa característica pode 
atuar de forma decisiva. 

O TikTok é 
uma plataforma 

com público 
muito jovem. 
É muito legal 

usá-la também 
para levar 

conhecimento

Natália Pasternak  
veste acervo pessoal 

Beleza: Krisna Carvalho,  
Robert Estevão e Ziel Moura 

Produção de moda:  
Júlia Viana e Amanda Teixeira



16 |  | dezembro 2020

MODA

No ano em que 
o mundo pa-
rou, a moda 
mudou. Mas 

as transformações têm 
mais a ver com como a 
enxergamos e a usamos 
do que com tecidos, construções e estilo. Se a 
moda é a maneira como nos vestimos – sím-
bolo e referência de um tempo –, a de 2020 
passou por uma verdadeira revolução, assim 
como nossas vidas, nossos valores e desejos. 
Desconstruídos, reconstruímos nossa visão de 

mundo, de nós mesmos 
e de como queremos nos 
apresentar daqui para 
frente. Estamos em um 
processo de transforma-
ção intensa na qual o que 
usávamos é questionado 

com olhar profundo para ver o que ainda “cabe” 
no novo eu que habita nesse novo mundo. 

Neste momento de intensa revelação, o chapéu 
surge, ou melhor, ressurge como protagonista em 
muitas das coleções de 2020. De Kaia Gerber 
desfilando o chapéu-coco, na Chanel, aos de pa-

Símbolo de fantasia e distinção,  
o chapéu volta neste verão como  

desejo fashionista e é tema do novo  
livro lançado pela Maison Dior

Por Alice Ferraz

FEITA
CABEÇA
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lha em estilo boater, da inglesa Erdem, passando 
pelos berets, de Marc Jacobs e Zimmerman, e os 
buckets hats, de Adidas a Dior, eles se tornam o 
principal item fashionista da temporada. 

Stephen Jones, modista de chapéus da Dior – 
que, desde 1996, assina as peças da Maison –, 
comenta de forma divertida a dualidade da peça 
no novo livro da grife, Dior Hats: A Arte do Cha-
péu de Christian Dior a Stephen Jones (Rizzoli, 
US$ 55), lançado em setembro passado. “Eles 
têm função ou são fantasia? A função do chapéu 
moderno da Dior é a fantasia para levá-lo àquele 
lugar que nunca sonhou que poderia visitar. Le-

vá-lo a ser pessoa dos seus sonhos”, conta. 
Nas primeiras páginas da publicação, devida-

mente chamada de “uma introdução muito pes-
soal”, Jones relembra como começou seu interes-
se pela área e revela histórias pitorescas de sua 
carreira e início na Dior, 24 anos atrás, ao lado 
de John Galliano. O livro também nos brinda com 
frases do próprio Monsieur Dior, que se tornou o 
símbolo máximo de elegância e que apresentou 
o acessório em cada uma de suas 22 coleções, de 
1947 a 1957. Como diria ele, “o chapéu é a me-
lhor maneira de expressar sua personalidade”. 
De fato, a afirmação é mesmo de tirar o chapéu!

Looks da coleção de Verão 2021 da Dior.  
À esquerda, Stephen Jones, diretor artístico da 

Dior Hats. Acima, a capa do novo livro da Maison
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CULTURA

A democratização da arte tem 
atingido o coração (e o bolso) de 
colecionadores a apreciadores, 
que veem nesse movimento a 
chance de adquirir novas peças 
para suas casas
Por Gabriel Brito

Cortesia Democrart, Carbono e MAM

Bruno Rampazzo tinha 21 anos quando 
ganhou sua primeira gravura de peso, 
assinada pelo ítalo-brasileiro Alfredo 
Volpi. “Lembro-me de pegar aquela 

obra e pensar o quanto seria incrível se mais 
pessoas pudessem sentir o prazer de ter a peça 
de um grande artista em mãos”, conta ele. O pre-
sente, que guarda até hoje, acendeu na mente 
do empreendedor a vontade de fazer algo que 
tornasse a arte mais inclusiva. Foi assim que, em 
2010, nasceu a Democrart, que traz no nome a 
sua missão no mundo da arte. 

Esse movimento de mercado vai de encontro 
aos primórdios da história da arte, que durante 
séculos foi cercada por uma aura de inacessibili-

Em sentido horário, a partir do alto: obra de 
Michael Belhadi, na Democrart; luminoso de 
Regina Parra, na Carbono Galeria; e fotografia de 
Mario Cravo Neto, do Clube de Gravura do MAM

para todos os
ARTE
BOLSOS
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dade, restrita às casas e coleções de uma peque-
na parcela da sociedade, ou então acessível aos 
olhos do grande público em museus e galerias. 
Felizmente, temos presenciado atualmente cada 
vez mais histórias que, pelo amor à arte, mudam 
o direcionamento da área em busca de novos 
modelos de negócio. 

Fundada por Ana Serra e Renata Castro Silva 
em 2013, a Carbono Galeria também nasceu 
com o conceito de promover a acessibilidade 
à arte. Adriana Varejão, Tomie Ohtake e Paulo 
Pasta, artistas cujo preço das obras pode chegar 
aos seis dígitos, são alguns dos célebres nomes 
que fazem parte do portfólio do espaço. “Fo-
camos na busca de um formato diferente, que 
abrisse para o sistema da arte contemporânea 
uma nova porta de entrada, acessível e mui-
to compromissada com a qualidade. Foi aí que 
surgiu a ideia de fundar a Carbono, uma galeria 
que apresenta edições de arte contemporânea 
de artistas de nomes reconhecidos e carreiras 
estabelecidas”, explica Renata. 

Além de galerias, a acessibilidade da arte 
também chega por iniciativas de instituições 
como o Museu de Arte Moderna de São Pau-
lo. No ano 2000, o MAM iniciou seu Clube de 
Colecionadores de Fotografia e também o de 
Gravuras, que funcionam no formato de assina-
tura e surgiram com o objetivo de fomentar o 
colecionismo e impulsionar a produção artística 
brasileira. Cada integrante escolhe entre as op-
ções de associação e recebe edições de obras 
com curadoria da equipe do museu. Iniciativas 
que democratizam a arte e abrem um leque de 
possibilidades para artistas e colecionadores.
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Bimbo 
desenhado 
por Etel 
Carmona 
e Ines 

Schertel

Você tem feito um ótimo trabalho de divulga-
ção do design brasileiro pelo mundo, uma 
luta muitas vezes árdua já que é necessário 
também educar o cliente. Quais você consi-

dera serem os pontos-chave para que o mercado enten-
da a trajetória de um artista? 
Realmente não é uma luta fácil, mas seguramente boa e 

necessária. Há anos dedico grande parte do meu tempo à 
educação e ao resgate da história do Design Brasileiro e 
dos nossos grandes autores. Para o mercado entender 
melhor a trajetória dos artistas, é fundamental trazer o 
contexto histórico, situá-los no tempo, compreender 
o que acontecia a sua volta no Brasil e no mundo, 
quem eram seus contemporâneos. Quando comecei 
meu trabalho, décadas atrás, criei a linha do tempo do 
Design Moderno, onde conseguia demonstrar de ma-
neira simplifi cada as relações entre os grandes autores 
como Niemeyer, Sergio Rodrigues, Zalszupin, Lina e 

A ERA DO
DESIGN
GENTIL
Um dos principais nomes da propagação 
do design brasileiro, Lissa Carmona, à 
frente da renomada Etel Design, investe no 
resgate da história nacional para reconstruir 
os laços de uma das produções mais ricas e 
criativas do nosso país com o mundo

Por Ana Carolina Ralston
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Zanine e alguns dos principais 
fatos históricos, como a Sema-
na de Arte de 1922, a vinda de 
Le Corbusier ao Brasil, a inau-
guração de Brasília em 1960 e 
o golpe militar. A divulgação 
desse conhecimento da história 
do design brasileiro entre espe-
cialistas locais e internacionais 
tem sido de grande valia para 
trazer o reconhecimento (ainda 
que um pouco tardio) do design 
nacional no mundo.

 
Entre os designers representados pela Etel es-
tão grandes mulheres, como Lina Bo Bardi, 
Claudia Moreira Salles e sua mãe, Etel Car-
mona. Qual é a aceitação de peças produzidas 
pelo sexo feminino pelo mundo? 

A aceitação comercial é muito boa.  O reco-
nhecimento do talento das grandes mulheres está 
cada vez mais amplo no mundo nos dias de hoje. 
Com muita luta e imposição, cada vez mais as 
mulheres são as protagonistas da sua história, 
não mais sombra dos homens como infelizmente 
acontecia no passado.

Recentemente, durante a Design Week de Milão, 
em outubro, você lançou a Women and Design, 
com peças assinadas por Patricia Urquiola e Inês 
Schertel. Como foi criar um projeto como esse? 

O Women and Design é muito interessante e 
não começou agora. A história da Etel é muito 
feminina e de certa forma muito natural para nós, 
mas recentemente, a partir da inauguração das 
nossas galerias em Milão e em Houston, sentimos 
necessidade de dar mais visibilidade a esse pro-
tagonismo e de estruturar as histórias femininas 
que nos cercam em um projeto com mais am-
plitude e alcance mundial. A Exposição Women M
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Mancebo 
desenhado 
por Lina Bo 

Bardi

Bimbo 
desenhado 

por Etel 
Carmona 

e Ines 
Schertel

and Design com peças da Pa-
trícia Urquiola, Etel Carmona 
e Inês Schertel, bem como 
as de Lina Bo Bardi, Claudia 
Moreira Salles e Lia Siqueira 
foi pensada para ser lançada 
durante o Salão do Móvel em 
abril deste ano, que não ocor-
reu. Por coincidência, o tema 
deste ano de 2020 da cidade 
de Milão é L’anno delle Don-
ne, isto é, o ano das mulheres. 
Os lançamentos da coleção 
criada por Patrícia Urquio-

la e a collab de Etel Carmona e Ines Schertel, 
apresentada oficialmente durante a Designer’s 
Week, traduzem os anseios de hoje, uma visão 
mais orgânica, mais gentil para com as pessoas 
e o planeta.

E como você vê o papel de nós, mulheres, no 
mercado atual? 

Logo no início da pandemia, escrevi que es-
távamos entrando na Era do Propósito e acredi-
to que as mulheres, com sua sensibilidade, com 
uma visão mais colaborativa, terão um papel 
fundamental na adaptação necessária aos novos 
tempos. Basta olharmos para a atuação das gran-
des líderes mundiais na pandemia, Jacinda Ar-
dern, Angela Merkel, etc. O mundo e o mercado 
precisam dessa força gentil e firme conciliadora 
e em consonância com o planeta.

Qual você diria ser o caminho do design para 2021? 
Não tem outro caminho se não em consonância 

com pessoas e planeta, se não através da susten-
tabilidade e da colaboração. O caminho de 2021 
passa por simbiose, novo materialismo, não dá 
mais para pensarmos em isolacionismo ou sepa-
rações, somos todos parte de um mesmo tecido.
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Para celebrar em casa o fi m de 
um ano tão particular, a Moda
chega descomplicada e com um 
brilho irradiante rumo a 2021

MODA

Fotos Jacques Dequeker
Direção Criativa Fhits
Styling Antônio Muller

HORA
ESTRELA
DA
A
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 Talytha Pugliesi  
 veste blazer de 
 paetê e veludo,      

 R$ 3.980, e calça 
 de paetê, 

 R$ 2.980, ambos 
 Lu Monteiro; 

 top, R$ 1.500, 
 e brincos, 

 R$ 449, ambos 
 Eduardo  Caires; 

 e sapato de couro 
 metalizado, 

 Paula Torres,  
 R$ 895

ESTRELA
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MODA

 Vestido de tela 
 lurex, Eduarda  

 Galvani,  
 R$ 5.800; body 
 de microfibra, 

 Plié, R$ 289,90; 
 brincos de 

 strass, Eduardo 
 Caires, R$ 449; e 
 sapato de couro 

 metalizado, 
 Paula Torres,  

 R$ 895



dezembro 2020 |  | 25

Top de paetê, 
R$ 89,90, 

e short 
de paetê, 
R$ 139,90, 

ambos C&A; 
e brincos 
de strass, 

Eduardo 
Caires,  
R$ 449
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MODA

Blusa manga 
longa de 
tricô, Primart, 
R$ 482; saia 
de renda 
lurex vazada, 
Andrea 
Bogosian,  
R$ 3.890; 
brincos 
de strass, 
Eduardo 
Caires,  
R$ 449; 
e sapato 
de couro 
metalizado, 
Paula Torres, 
R$ 895
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MODA

Top de paetê, 
C&A, R$ 60; 
short de 
paetê, Eva,  
R$ 1.228; 
brincos 
de strass, 
Eduardo 
Caires,  
R$ 449; 
e sapato 
de couro 
metalizado, 
Paula Torres, 
R$ 895
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Jaqueta 
metalizada, 
Andreza 
Chagas,  
R$ 650; e 
brincos 
de strass, 
Eduardo 
Caires, R$ 449

Beleza Robert Estevão
Produção de moda Júlia Viana e Amanda Teixeira

Assistentes de foto Rafael Mattar e Bruno Alfredo
Assistente de beleza Rodrigo Bernardo

Tratamento de imagem Paulo Amaral
Agradecimentos Tapetes By Kamy
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No começo, era o nada. 
Em março deste ano, 
quando a quarentena 
começou, nos resig-

namos ao que logo chamaram de 
novo normal. Uma normalidade 
esquisita que incluía ficar o tempo 
todo em casa – para quem podia se dar ao luxo de 
trabalhar remotamente –, quase sempre de pijama 
e cara lavada. Sem a pressão social, sumiu parte 
da vaidade feminina, e muitas mulheres viram isso 
como libertação de batons e máscaras para cílios.

Passado algum tempo, porém, o que parecia van-
tagem, se é que podemos chamar assim, começou 

a dar espaço àquele velho desejo 
de se cuidar e até à necessidade 
de cuidar de problemas estéticos 
vistos como efeitos colaterais da 
pandemia e do estresse gerado 
por ela: aumento de espinhas e 
da queda de cabelo, por exemplo.

E, claro, passando muito mais tempo se olhando 
no espelho e na câmera da chamada em vídeo, 
a autoimagem pode ser confrontada como nunca 
antes. Eu gosto do que vejo? Estou confortável as-
sim? Resultado: de um lado, a beleza natural, de 
outro, consultórios e clínicas de estética cheios. “As 
pessoas estão tentando resgatar a autoestima e ir 

Você pode não ter 
percebido, mas, sob 

máscaras, procedimentos 
estéticos e cirurgias 

plásticas vêm ganhando 
espaço em 2020

BELEZA

Por Renata Piza

NARCISO 
NO ESPELHO
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crises, os consumidores tendem a comprar peque-
nos luxos, como uma forma de autoindulgência. 
Sem carro novo, com batom luxuoso. Sem viagem, 
com rinoplastia. Isso, na economia, é o chamado 
lipstick effect. 

MAS BATOM DE MÁSCARA?
Bocas cobertas, novos padrões de comporta-

mento e consumo são desenhados. Em 2020, os 
olhos são a bola da vez. “Houve um aumento 
de 65% nas vendas de delineadores na Coreia”, 
conta Fakiani. Número semelhante ao detecta-
do por Erica Miguelia, CEO da Loveena, clínica 
especializada em micropigmentação. “Tivemos 
60% de crescimento nos últimos três meses. As 
sobrancelhas já são destaque entre os procedi-
mentos estéticos há um bom tempo e agora, com 
o uso de máscaras que cobrem metade do rosto, 
elas ganharam ainda mais evidência”, afirma a 
criadora do tratamento wild, que promete um re-
sultado mais natural que o da micropigmentação 
tradicional, além de “levantar” o olhar.

Ficar em casa durante tanto tempo também pa-
rece ter ajudado na decisão de eleger 2020 para 
fazer a plástica desejada há algum tempo. Não só 
no Brasil, mas nos Estados Unidos, como publicou 
a Allure, principal revista de beleza do mundo, tem 
se observado um aumento da procura de cirurgias. 
“Existem momentos em que todas nós retiramos 
as máscaras e queremos estar bem”, finaliza Erica, 
que tem a resposta para a falta de batom: o Hidra-
gloss, procedimento que rejuvenesce e hidrata os 
lábios, além de deixar um brilho típico de gloss – 
sem o risco de grudar na máscara.

à luta”, resume Eduardo Fakiani, cirurgião plástico 
que viu a agenda estourar em setembro e não tem 
mais horário até janeiro de 2021. 

E ainda que autoestima não esteja necessaria-
mente ligada à imagem, se sentir bem com o es-
pelho continua sendo gatilho para a felicidade de 
muita gente.“Existe uma tendência que foi vista 
pela primeira vez depois da 2a Guerra Mundial e se 
repetiu pós-11 de setembro e pós-crise econômica 
de 2008”, acrescenta Fakiani. “E neste ano de pan-
demia, crise econômica e incerteza generalizada, 
estamos vendo novamente o lipstick effect.”

Para quem não está familiarizado com a expres-
são, aqui vai a tecla Investopedia: durante grandes Ilu
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DDORIS 
BICUDO

F HITS LOVE
POR

Detalhes fazem a diferença. Cortes impecáveis, acabamentos 
manuais, perfeição de formas e brilho na medida certa 

trazem magnetismo e contemporaneidade à moda. A 
liberdade de interpretar tendências é a pauta da vez. Os 

desejos são pessoais e intransferíveis e cabe a 
cada um de nós criar seu próprio estilo.
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A nobreza na escolha da matéria-prima é a busca 
do consumidor consciente que sabe muito bem o 

que quer. Tecidos naturais aliados à simplicidade de 
formas, assim como o handmade e as pedras brutas 

dão a novíssima personalidade e identidade do criador 
brasileiro. Moda tipo exportação e com muito orgulho!

NOVO 
GLAMOUR!

LEVE 
E NATURAL

Bolsa 
Glorinha 
Paranaguá, 
R$ 965

Slider 
Paula 
Torres, 
R$ 798

Camisa Studio Co.Lab, R$ 586 Chemise Modem, R$ 850
Moletom 

Perigo, 
R$ 920

Camisa Flavia 
Aranha, R$ 558

Maiô 
Amir 

Slama, 
R$ 778

Cinto Gigi, 
R$ 800

Sombra 
Twoone 
Onetwo, 

R$ 44

Com uma proposta diferenciada de empoderamento, a consultora de imagem 
e estilo Karyna Hruszczak foca seu trabalho de consultoria no autoconhecimento 
e autoestima feminina para auxiliar mulheres em um dos dias mais especiais 
de sua vida: o dia do casamento.

Em seu próprio processo de autoconhecimento, Karyna conheceu Viviane Mendonça, criadora da metodologia Duas Marias e, com base 
nesse metodologia única, decidiu unir a sua experiência no atendimento a pessoas com a formação em Consultoria de Estilo para ajudar 
outras pessoas neste processo de busca por uma imagem que as represente verdadeiramente.

Seu foco no Espaço Duas Marias, no Jardim América, em São Paulo, é no atendimento a noivas. Grande parte do trabalho consiste 
em direcioná-las, através de um estudo personalizado, a projetar sua essência e valorizar suas melhores características para o dia 
do casamento!

UMA NOIVA MUITO MAIS 

CONFIANTE E SEGURA 

NO DIA DO SEU CASAMENTO

Rua Groenlândia, 393 | Jardim América | São Paulo
(11) 99215-5359 | @tsarivnaconsultoria
tsarivna.com.br 

O atendimento contempla o desejo de imagem da noiva para este dia, realizando todas as análises (estilos, 
biotipo e coloração pessoal) para identificar o vestido ideal de acordo com os seus estilos, valorização da 
silhueta e o branco (ou outro tom) que seja perfeito para o seu subtom de pele. 
O formato de buquê e a escolha das flores também são muito influenciados pelos estilos e formato do corpo, 
então ajudam a harmonizar o seu biotipo quando são corretamente escolhidos.

Além disso, através da análise de coloração pessoal, entende-se qual a tonalidade dos metais das jóias 
(dourado, prateado, fosco ou brilhante) e a maquiagem correta que a deixarão mais iluminada e bonita. E, com 
a análise facial, é feito não só o estudo do formato de rosto, mas também seus traços faciais, fazendo com 
que todas as demais escolhas (penteados e acessórios, como brincos e colares, por exemplo) revelem 
exatamente seu desejo de imagem para este dia tão especial! 

Todo esse conjunto de análises e técnicas faz com que a noiva se sinta confortável, confiante e muito mais 
segura com suas escolhas!

O objetivo final do trabalho é ajudar essa mulher a trazer a sua melhor versão, em uma imagem impecável 
e deslumbrante, para um dos dias mais importantes de sua vida! Assim, ela poderá olhar o álbum de 
casamento quantas vezes quiser, por muitos anos, e ainda assim se achar linda e especial!

Com formação em Turismo e especialização em Eventos, Karyna atuou por quase 20 anos assessorando  
executivos em escritórios jurídicos globais. Esta experiência no mundo corporativo evidenciou que  a 
construção de uma imagem que esteja em sintonia com o seu estilo de vida, suas crenças e seus  valores, 
é cada vez mais importante para atingir os seus objetivos e encontrar a sua felicidade.

O nome da consultoria, Tsarivna (pronunciado – Tsa-rív-na), está relacionado com a história e descendência 
ucraniana da consultora. O logo traz as cores da bandeira da Ucrânia, e a coroa e nome são referências às 
filhas dos governantes do império eslavo - princesas - que eram chamadas de Tsarivnas. Essas mulheres, 
embora parecessem frágeis, eram dotadas de muita força e beleza, além de representar a majestuosidade 
do império. Então, Tsarivna traduz o resgate da força e beleza que são únicas de cada mulher. 
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Com uma proposta diferenciada de empoderamento, a consultora de imagem 
e estilo Karyna Hruszczak foca seu trabalho de consultoria no autoconhecimento 
e autoestima feminina para auxiliar mulheres em um dos dias mais especiais 
de sua vida: o dia do casamento.

Em seu próprio processo de autoconhecimento, Karyna conheceu Viviane Mendonça, criadora da metodologia Duas Marias e, com base 
nesse metodologia única, decidiu unir a sua experiência no atendimento a pessoas com a formação em Consultoria de Estilo para ajudar 
outras pessoas neste processo de busca por uma imagem que as represente verdadeiramente.

Seu foco no Espaço Duas Marias, no Jardim América, em São Paulo, é no atendimento a noivas. Grande parte do trabalho consiste 
em direcioná-las, através de um estudo personalizado, a projetar sua essência e valorizar suas melhores características para o dia 
do casamento!

UMA NOIVA MUITO MAIS 

CONFIANTE E SEGURA 

NO DIA DO SEU CASAMENTO

Rua Groenlândia, 393 | Jardim América | São Paulo
(11) 99215-5359 | @tsarivnaconsultoria
tsarivna.com.br 

O atendimento contempla o desejo de imagem da noiva para este dia, realizando todas as análises (estilos, 
biotipo e coloração pessoal) para identificar o vestido ideal de acordo com os seus estilos, valorização da 
silhueta e o branco (ou outro tom) que seja perfeito para o seu subtom de pele. 
O formato de buquê e a escolha das flores também são muito influenciados pelos estilos e formato do corpo, 
então ajudam a harmonizar o seu biotipo quando são corretamente escolhidos.

Além disso, através da análise de coloração pessoal, entende-se qual a tonalidade dos metais das jóias 
(dourado, prateado, fosco ou brilhante) e a maquiagem correta que a deixarão mais iluminada e bonita. E, com 
a análise facial, é feito não só o estudo do formato de rosto, mas também seus traços faciais, fazendo com 
que todas as demais escolhas (penteados e acessórios, como brincos e colares, por exemplo) revelem 
exatamente seu desejo de imagem para este dia tão especial! 

Todo esse conjunto de análises e técnicas faz com que a noiva se sinta confortável, confiante e muito mais 
segura com suas escolhas!

O objetivo final do trabalho é ajudar essa mulher a trazer a sua melhor versão, em uma imagem impecável 
e deslumbrante, para um dos dias mais importantes de sua vida! Assim, ela poderá olhar o álbum de 
casamento quantas vezes quiser, por muitos anos, e ainda assim se achar linda e especial!

Com formação em Turismo e especialização em Eventos, Karyna atuou por quase 20 anos assessorando  
executivos em escritórios jurídicos globais. Esta experiência no mundo corporativo evidenciou que  a 
construção de uma imagem que esteja em sintonia com o seu estilo de vida, suas crenças e seus  valores, 
é cada vez mais importante para atingir os seus objetivos e encontrar a sua felicidade.

O nome da consultoria, Tsarivna (pronunciado – Tsa-rív-na), está relacionado com a história e descendência 
ucraniana da consultora. O logo traz as cores da bandeira da Ucrânia, e a coroa e nome são referências às 
filhas dos governantes do império eslavo - princesas - que eram chamadas de Tsarivnas. Essas mulheres, 
embora parecessem frágeis, eram dotadas de muita força e beleza, além de representar a majestuosidade 
do império. Então, Tsarivna traduz o resgate da força e beleza que são únicas de cada mulher. 
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 Foi minha mãe que me alertou. Limitada em 
movimentos, condenada a uma janela pela qual 
contempla o mar, ela desvendou: “O eixo 
da Terra mudou! As ondas pararam!” 
Teria me bastado sua intuição, mas 
no dia seguinte li algo assim so-
bre o eixo da Terra variar. Tive 
então certeza – o que ela viu 
foi um novo tempo.

 Alheia à covid, para a 
qual teve um assintomático 
pouco-caso, não escapou ao 
tempo que a afetou ou infec-
tou. Quando o tempo trava ou 
desanda, todos os eixos se desa-
linham. Também experimentei isso 
de minhas janelas, as quais ainda suponho 
portais. Neste ano comecei a amanhecer um 
tempo mais líquido, feito relógio de Dalí. Do 
analógico relógio-torre do meu avô ao digital 
e preciso monitor, sou mutante do mundo das 
variações ao mundo das descontinuidades. 

 Os segundos não fluem mais em minutos, 
eles abruptamente pop na disruptiva tela di-
gital. Não há mais como deixar o olhar sobre 
o momento que já passou. Ele some como se 
não existisse. São tempos sem aproximações, 
inviabilizando o “quase três-e-quinze!”. Foi-se 

o redondo que graficamente revelava ciclos e 
chegou o quadrado, desfazendo o cooperativo 

tique-taque entre o que foi e o que será. 
Não me aconteceu, porém, desse 
papo rabugento a cronofania (a 

aparição do tempo) que vou re-
latar. Foi na mudança de hábi-
to, ao subir ao terraço para me 
exercitar na alva do dia, que 
me deparei alojado em novo 
tempo. Ali habitava uma man-
gueira gestante de pequenas e 

verdes mangas.
   Acompanhei os frutos fruírem 

como não fiz nem com meus filhos. 
A transição de verde a rosa das folhas 

e de verde a amarelo dos frutos me fez sentir 
que as coisas não mudam, elas se continuam. 
O tempo não está nas janelas, mas no corpo 
e no ser. Talvez a moda não seja o modo que 
mudou, mas que continua em outro prossegui-
mento do que foi.

 Espero que, chegado meu tempo de ver da 
janela de minha mãe, experimente sereno a 
epifania que ela tentava descrever. E que na 
falta de palavras, possam surgir visões não de 
eixos desalinhados, mas o olhar para ver aman-
gonhecer o dia.
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ANÁLISE

NILTON 
BONDER

POR

AMANGONHECER

Nilton Bonder é rabino, autor de 23 livros traduzidos em 18 idiomas, dois deles adaptados ao teatro e cinema.  
Fundador do Centro Cultural Midrash no RJ, dramaturgo de Cura, próximo trabalho da Cia. de Dança Deborah Colker,  
e da peça Eros, com direção de Marcio Abreu. 
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ASTROLOGIA

OSCAR 
QUIROGA

POR

CÉU DE DEZEMBRO 2020,
O MELHOR DEZEMBRO 
DE TODOS OS TEMPOS!
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Oscar Quiroga é um astrólogo argentino naturalizado brasileiro. Uma das sumidades no assunto, ele ocupa hoje a Cadeira de Letras Astrológicas da 
Academia de Letras do Distrito Federal

com gente, 
não apenas 
pela neces-
sidade, mas 

pelo gosto de participar de algo maior.
E pela vontade de participar da energia da vida, 

mesmo que não seja o caso de encher os espaços 
públicos do comércio, pelas restrições que a pan-
demia ainda nos impõe, não por isso deixarmos de 
aproveitar a oportunidade das festas de fi m de ano 
para demonstrar afeto renovado àqueles com que nos 
relacionamos, fazendo a eles e elas presentes signifi -

cativos, que não precisam ser caros, mas que 
demonstrem interesse no bem-estar e 

que ajudem a dar suporte para que 
as pessoas que amamos desenvol-
vam seus talentos.

A economia se recuperará 
na mesma medida em que o di-
nheiro circular de novo com vi-
gor. E isso não poderá acontecer 
pelas restrições, pela poupança, 

pelo temor, mas pela confi ança de 
que, enquanto o dinheiro, assim como 

também a vida, circular com liberdade e 
vigor nos relacionamentos humanos, todos seremos 
benefi ciados com isso. Viver com medo é parte da 
experiência humana, mas não a nossa melhor parte.
Viver com ousadia é nossa melhor parte e, ago-

ra, precisamos dessa virtude. Façamos deste de-
zembro de 2020 o melhor de todas nossas vidas!

Seja por con-
traste aos meses 
anteriores, seja 
porque nosso 
espírito não se deixa abater e continua lançando 
ideações entusiasmadas ao futuro, seja pelo que for, 
este dezembro será o melhor de todos os tempos.
Saturno e Júpiter ingressam quase ao mesmo 

tempo em Aquário, um claro sinal de avanço, de 
experimentação, de atrevimento a viver de acordo 
com os ditames da Vida de nossas vidas que, com 
graça e alegria, nos infunde a energia necessária 
para que continuemos no jogo. Talvez 
demore um pouco para saborear es-
sas novidades bem-afortunadas, 
mas isso só acontecerá se nos 
agarrarmos a essa saudade de 
um tempo passado que pare-
ceria ter sido melhor do que o 
atual, fechando os olhos para 
as oportunidades de progresso 
e bem-estar disponíveis.
Ter saudade é gostoso, mas ao 

mesmo tempo atrapalha, porque 
não apenas nenhum tempo passado foi 
melhor do que o atual, como também a saudade 
nos fecha os olhos para as oportunidades de 
progresso disponíveis. Aquário é um signo de 
experiências coletivas, de articulações políticas 
importantes, de um futuro glorioso com que nos-
sa humanidade sonha, de gente se relacionando 

@andrezachagasbrand
www.andrezachagas.com.br

A jaqueta Vida é uma Colab entre a 
designer Andreza Chagas e a artista Paula Costa.

Juntas, elas fazem parte das mulheres que estão transformando o Brasil.
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@andrezachagasbrand
www.andrezachagas.com.br

A jaqueta Vida é uma Colab entre a 
designer Andreza Chagas e a artista Paula Costa.

Juntas, elas fazem parte das mulheres que estão transformando o Brasil.
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SERVIÇO

MODA

AMIR SLAMA 
@amirslama
Tel.: (11) 95654-1258
R. Bela Cintra, 2.195, São 
Paulo, SP
amirslama.com.br

ANDREA BOGOSIAN
@andreabogosianshop
Tel.: (11) 3082-1479
R. Joaquim Antunes, 41,  
São Paulo, SP
andreabogosian.com.br

ANDREZA CHAGAS
@andrezachagasbrand
Tel.: (11) 9190-1803
andrezachagas.com.br

C&A
@cea_brasil
Tel.: (11) 2166-7646
R. Augusta, 1.600,  
São Paulo, SP
cea.com.br

EDUARDA GALVANI
@eduardagalvaniatelier
Tel.: (51) 3239-6338
R. Auxiliadora, 61,  
Porto Alegre, RS
eduardagalvani.com.br

EDUARDO CAIRES
@eduardocaires
eduardocaires.com.br

EVA
@eva
Tel.: (11) 99001-5416
R. Oscar freire, 1.092,  
São Paulo, SP
useeva.com

FLAVIA ARANHA
@flaviaaranha_
Tel.: (11) 97071-4452
R. Aspicuelta, 224,  
São Paulo, SP
flaviaaranha.com

GIGI 
@gigi__studio
gigi@gigikiehl.com

GLORINHA PARANAGUÁ
@glorinhaparanagua
Tel.: (11) 3384-5370
R. Visconde de Pirajá, 547 – 
226, Rio de Janeiro, RJ
glorinhaparanagua.com.br

LU MONTEIRO
@lumonteiroloja
Tel.: (11) 3063-3761
R. Oscar Freire, 269,  
São Paulo, SP
lumonteiro.com.br

MODEM 
@modemstudio
modemstudio.com

PAULA RAIA
@paula_raia
Tel.: (11) 3073-1205
Al. Gabriel Monteiro da 
Silva, São Paulo, SP
paularaia.com

PAULA TORRES 
@paulatorresbrand
Tel.: (11) 3845-0484
R. João Cachoeira, 1.470, 
São Paulo, SP
paulatorres.com.br

PERIGO 
@__perigo__
perigo.online/loja

PLIÉ
@plielingerie
Tel.: (11) 3288-9770
Shopping Pátio Paulista, 
piso Treze de Maio,  
R. Treze de Maio, 1.947,  
São Paulo, SP
plie.com.br

PRIMART
@primart_oficial
Tel.: (35) 3465-1543
R. do Mercado, 778,  
Monte Sião, MG
primart.com.br

ROSA CHÁ
@rosacha
Tel.: (11) 97294-9671
R. Oscar Freire, 995,  
São Paulo, SP
rosacha.com.br

STUDIO CO.LAB 
@studioco.lab
Tel.: (21) 99681-5541
studioco-lab.com.br

BELEZA
Eduardo Fakiani
@efakiani
Tel.: (11) 3081-0633
drfakiani.com.br

LOVEENA
@loveenaclinic
Tel.: (11) 3564-9127

TWOONE ONETWO
@twooneonetwo-
naturalvegana
Tel.: (51) 3253-4647
twooneonetwo.com.br

CULTURA

BY KAMY
@bykamy
Al. Gabriel Monteiro da 
Silva, 1.147, São Paulo, SP
bykamy.com.br

CARBONO GALERIA
@carbonogaleria
Tel.: (11) 4564-8400
R. Joaquim Antunes, 59,  
São Paulo, SP
carbonogaleria.com.br

DEMOCRART 
@democrart
Tel.: (11) 3073-0966
Al. Gabriel Monteiro da 
Silva, 1.310, São Paulo, SP
democrart.com.br

ETEL DESIGN
@etel.design
Tel.: (11) 3064-1266
Al. Gabriel Monteiro da 
Silva, 1.834, São Paulo, SP

MUSEU DE ARTE  
MODERNA DE SÃO PAULO
@mamoficial
Tel.: (11) 5085-1300
Av. Pedro Álvares Cabral,  
s/n°, São Paulo, SP
mam.org.br
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QUANTO MAIS
VOCÊ ACESSA MELHOR 
VOCÊ INVESTE

O app XP Investimentos está com 
novidades. Além de acompanhar
a evolução do seu patrimônio,
você acessa os conteúdos Expert XP, 
investe em ativos exclusivos e ainda 
pode operar renda variável.

Encontre o seu jeito de investir e 
muito mais no app XP Investimentos. 

#AtualizeSeuJeitoDeInvestir

Baixe 
ou atualize
seu app.

VOCÊ ACESSA MELHOR 

O app XP Investimentos está com 
novidades. Além de acompanhar
a evolução do seu patrimônio,
você acessa os conteúdos Expert XP, 
investe em ativos exclusivos e ainda 
pode operar renda variável.

Encontre o seu jeito de investir e 


