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O objetivo de quando pensei
na
27STARSLUXURY era, sem dúvida, desafiador:
a criação de um portal de comunicação sobre
o luxo brasileiro para um público nacional
e internacional, sem perder a essência da
identidade de um país jovem, moderno,
frenético, ecológico e aventureiro. Vivendo na
Europa por mais de 20 anos, aonde nascem as
grandes tendências, tornou-se fácil encontrar
a estrada certa para o desenvolvimento da
revista. A 27STARSLUXURY interpretará o
luxo brasileiro como qualidade. Qualidade nas
matérias primas, qualidade nos acabamentos,
qualidade em narrar as histórias das criações e
por que não, qualidade na maneira de receber.
Poder transformar minhas histórias cotidianas
fora do Brasil em experiência para enriquecer
meu país natal , me dá a força exata para fazer
da 27STARSLUXURY uma revista com uma
grande personalidade, onde leitores de classe
poderão apreciar surpresas e qualidades que
nunca poderiam imaginar.

The goal of 27STARSLUXURY when I thought
of it was certainly challenging: the creation of a
portal communication about luxury in Brazil for
an international audience, without losing the essence
of the identity of a country, young, modern, frantic,
ecological and adventurous. Living in Europe for over
20 years, where trends are born great, made it easy
to find the right way to develop the magazine, the
Brazilian 27STARSLUXURY interprets luxury
like quality. Quality in raw materials, quality finish,
narrating the stories of creations that do not get in
the way of quality. Power to transform my everyday
chronicles outside of Brazil to enrich the experience
in my home country, gave me the inspiration to create
27STARSLUXURY, a magazine with great
personality, where readers will appreciate class and
quality with unimaginable surprises.

Cila Ranzato
Managing Editor
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O INÍCIO DE UMA Nação
THE BEGINNING OF A NATION
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Flavia Amaral
Foi a Bahia, mais precisamente Porto Seguro,
o primeiro lugar avistado pelos descobridores
portugueses em 1500. São cinco séculos
de muitas histórias, de invasões, conflitos
e revoltas. A Bahia forneceu e concentrou
riquezas pelo cultivo de pau-brasil, cana-deaçúcar e cacau. Terras férteis de um povo fértil
misturado pelas diferentes etnias, que sempre
as povoaram entre índios nativos, negros
africanos e brancos europeus. Esta mistura
de raças deu origem aos mestiços: mulatos,
mamelucos, caboclos. Cada um deixando seu
colorido próprio na formação da identidade
baiana, contribuindo para uma cultura rica e
produtiva.

Bahia, more precisely Porto Seguro, was the
first place sighted in Brazil by Portuguese explorers in 1500. Five centuries of invasions,
conflicts and revolts make up the history. Bahia provided and concentrated all of its riches
in cultivation of Brazilian wood, sugarcane and
cocoa. Fertile lands with fertile people mixed
by different ethnic groups. Brazil has always
been populated by native Indians, black Africans and white Europeans. This mixture gave
the origin of the mestiços: mulatos, mamelucos, caboclos. Each origin left its own color in
the Bahian identity contributing to a rich and
productive culture.

Photo credits Hotel Pestana Convento do Carmo

Situado no Pelourinho, bairro patrimônio histórico mundial de Salvador, o
Hotel Pestana Convento do Carmo foi construído em 1586 e é considerado o
melhor hotel histórico do Brasil.
Located in Pelourinho, historic wold heritage of Salvador city, the Hotel Pestana
Convento Do Carmo was built in 1586 and is considered the best historic luxury
hotel of Brazil.
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Photo credits Hotel Pestana Convento do Carmo
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Photo credits Hotel Pestana Convento do Carmo

A partir dos anos 70 do século XX, o turismo
começa a ganhar força como fonte de riqueza
para o estado da Bahia, e muitos investimentos
vem sendo feitos neste segmento. Hoje existem
excelentes hotéis e pousadas luxuosas, que
combinam harmoniosamente o rústico com
o sofisticado, para se usufruir deste paraíso
natural com conforto, ótima comida e muita
“malemolência”, aquela preguicinha típica
do povo baiano que, dizem, veio ao mundo à
passeio.

Since 1970, tourism began to flourish as a source of
wealth for the state of Bahia. Many investments were
made made in this sector. Today excellent luxury hotels
exist blending harmoniously with the rustic and sophisticated. Take advantage of this natural paradise with
comforts, excellent food and a great deal of “laziness”.
As the typical Bahian saying goes “I came into this
world to stroll”.
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Photo credits Hotel Resort Txai

Photo credits Hotel Resort Txai

SUL DA BAHIA A NOVA SAINT-TROPEZ

SOUTH BAHIA THE NEW SAINT-TROPEZ

Trancoso, no estado da Bahia, é uma das cidades de praia mais chiques do Brasil. Um lugarejo de pescadores
chamado de St.Tropez do Brasil. Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio estão sempre por lá, assim como
Naomi Campbell, que fica hospedada na casa de praia de amigos paulistas. O brasileiro designer de interiores
e estrela Bergamin tem uma casa lá, ele faz como fazem os banqueiros suíços, perfis baixos mas os balanços
altos. Na história do Brasil, o sul da Bahia foi esquecido pelos os colonizadores, ficando quase virgem no
tempo, somente em 1973 que hippies brasileiros, escapando da ditadura militar histórica, se refugiaram por
lá. Foram eles os verdadeiros colonizadores de Trancoso.

In the state of Bahia, Trancoso a fishing village called the brazilian St.Tropez, is the chicest beach town in Brazil. Gisele
Bundchen and Leonardo DiCaprio are always there, and Naomi Campbell stays at her friend’s beach house who are from
São Paulo. The Brazilian “Interior Designer” and star Bergamin has a home there, as do Swiss bankers with low profiles
but high balances. In the history of Brazil, south of Bahia has been forgotten by the settlers, leaving it almost untouched at
the time. It was not until 1973 that hippies escaping the Brazilian military dictatorship took refuge there, when they became
the true settlers in Trancoso.

Rhythm Nation
Músicas para a viagem

Nation Rhythm
Music for your trip

Músicos de Salvador estão criando uma explosão de músicas baianas. Cantores como Carlinhos Brown,
Ivete Sangalo e Tom Zé tocam em clubes, salões e parques por toda a cidade. Carlinhos Brown é um dos
melhores percussionistas do Brasil e fundador da banda Timbalada. Seu CD essencial: “A gente ainda não
sonhou”. Ivete Sangalo é uma das cantoras mais populares e bem sucedidas do Brasil. Seu estilo é axé, uma
mistura de música baiana e africana, com samba e pop. Seu CD essencial: “As super novas”. O músico Tom
Zé também faz parte desse grupo de feras. Ele é um dos pilares do movimento Tropicália, juntamente com
Caetano Veloso e Gilberto Gil. Seu CD essencial é: “Com defeito de fabricação”.

Salvador musicians are creating an explosion of Bahian music. Singers like Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Tom Zé play
every night in clubs, halls and parks throughout the city. Carlinhos Brown: One of the best percussionists in Brazil and
founder of Timbalada band. Essential CD: “The People Not Even Dreamed”. Ivete Sangalo: One of the most popular
and successful singers of Brazil. His style is “axé” (a Bahian mix of African, samba and pop). Essential CD: “The
Super Novas”. Tom Zé: A pillar of the tropicana movement, along with Caetano Veloso and Gilberto Gil. Essential CD:
“Manufacturing Defect”.
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27STARSLUXURY SUGESTÃO TOUR

27STARSLUXURY SUGGESTIONS

10 Dias de Férias na Bahia

10 Days of Holidays in Bahia

1. A capital histórica em primeiro lugar, Salvador. 3 noites. Hotel Pestana Convento do Carmo, Zank ou

1. First Salvador, the capital. 3 nights. Hotel Pestana Convento do Carmo, Zank or Pousada do Boqueirao. Typical

Pousada do Boqueirão, restaurantes comida típica para jantar: Solar Café, Paraíso Tropical, Sorriso da

restaurants for dinner : Solar Café, Paraíso Tropical, Sorriso da Dada. Entertainment: Capoeira show, Barroque

Dada, Lazer: show de Capoeira, visitar as construções barrocas no bairro do Pelourinho, considerado

constructions in the city pillory the largest concentration of Latin American Baroque buildings. Visit the historical

a maior concentração de edifícios barrocos da América Latina. Visitar com um guia a cidade histórica
de Cachoeira.
2. Pegue um avião para Porto Seguro, em seguida um táxi para Trancoso. 3 noites. Hotel Etnia, praia de

city Cachoeira with a guide.
2. Take a flight to Porto Seguro, then a taxi to Trancoso. 3 nights. At Etnia Pousada Hotel Beach in the morning:
Itapororoca. Beach afternoon: Trancoso or Coqueiros, Happy hour with a caipirinha: Capim Santo. Take a day trip

manhã: Bata Itapororoca, praia a tarde: Trancoso ou Coqueiros, happy hours com caipirinha: Capim
Santo. Faça um dia de viagem para a Praia do Espelho, uma longa extensão de areia branca.
3. Pegue um voo para o norte de Porto Seguro a Ilhéus. 3 noites. Hotel Resort Txai, em Itacaré. Uma
tarde andando a cavalo, surfando e nadando na praia da Tiririca, tratamento corporal com sete ervas
e uma massagem abhyanga no spa do Txai.
22

to the Praia do Espelho, a long stretch of white sand.
3. Hop on a flight north from Porto Seguro to Ilhéus. 3 nights. Txai Hotel Resort in Itacare. Afternoon on horsebacks,
surfing and swimming on the Tiririca beach. Spa body treatments with seven herbs and a massage at the abhyanga
spa Txai.
23
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URMALINA
PARAIBA

A PEDRA MAIS CARA DO MUNDO
THE MOST EXPENSIVE GEM IN THE WORLD
Maria Juliana Perin
Ter uma turmalina Paraíba, seja ela brasileira, seja ela
africana, continua a ser um privilégio. A quem não
tem, resta encantar-se com as imagens reproduzidas.
Ou ficar azul de inveja. Um quilate da Turmalina
Paraíba pode ultrapassar 100 mil dólares. Uma das
descobertas mais impressionantes do mundo das
gemas ocorreu recentemente no estado brasileiro
da Paraíba. Sob a supervisão do Sr. Heitor Barbosa,
a exploração persistente ao longo de sete anos da
Mina da Batalha, localizada na proximidade da
pequena cidade de São José da Batalha, finalmente
resultou em 1988, no achado dos primeiros cristais
de uma turmalina de coloração excepcional,
cunhada como “Turmalina Paraíba”. A coloração
incandescente e única deve-se a uma combinação
de traços de cobre e manganês dentro da pedra.
As jazidas hoje se encontram esgotadas e mesmo
a exploração de outras jazidas na África e outros
estados do Brasil, todos de produção baixa, já estão
em exaustão. Em 1990, durante a tradicional feira
de Tucson, EUA, teve início a escalada de preços
desse mineral. As cotações quintuplicaram em
apenas quatro dias. A mística em torno da pedra
havia começado e cresceu extraordinariamente
ao longo dos anos 90. Atualmente, no mercado
internacional, elas exibem as mais altas cotações
do universo geológico. Mas, por que, afinal, essas
gemas alcançam valores tão elevados no mercado?
Produção escassa.
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Having a Brazilian Paraiba tourmaline remains a privilege.

Colocando
uma
dessas pedras no
escuro, ela parece
estar acesa, como se
fosse um neon.

Those without one remain enchanted with the images or turn
blue with envy. A carat of Paraiba Tourmaline exceeds $
100,000. One of the most striking findings in the world
of gems occurred recently in the Brazilian state of Paraiba.
Under the supervision of Mr. Hector Barbosa, a persistent
exploit over seven years of the Battle of Mine located near
the small town of São José da Batalha, finally resulted

Placing one of these
stones in the dark, it
seems to be lit, as if a
neon light.

Jóia Chanel
Chanel Jewel

Photo credits Chanel

in the finding in 1988 of the first tourmaline crystals
of exceptional color, coined as “Paraíba tourmaline”.
The coloration and burning are due to a combination of
traces of copper and manganese within the stone. There
is extremely low production because the deposits are now
exhausted, and also because of new discovery of other
deposits in Africa and other states of Brazil. In 1990,
during the traditional fair in Tucson, USA, the escalation
of prices of minerals began. The prices quintupled in just
four days. The mystique surrounding the stone had started
and grown remarkably during the 1990’s. Currently, in the
international market, they exhibit the highest odds in the
geological universe. So why do these gems reach high values
in the market? Scarce production.

Até agora, só há notícias de turmalinas Paraíba em
duas regiões do planeta, Brasil e África. Dificuldade
de extração e as condições geológicas em que essa
gema é encontrada representam grande desafio
para os profissionais da área: a extração deve ser
feita manualmente, para evitar qualquer risco de
desperdiçar algum material bruto. A maioria dos
minerais encontrados é muito pequena. Portanto,
pedras de qualidade, tamanho médio e grande são
raríssimas. É a única gema transparente que possui
cobre em sua composição, o que confere a cor
vibrante, iluminada e elétrica. Diz-se que, assim
como o sol, essa gema tem luz própria !

So far, there are Paraiba tourmalines only in two regions of
the planet, Brazil and Africa. Exploration and extraction
faces difficulties. The geological conditions in which this
gemstone is found pose a challenge for the professionals: the
extraction must be done manually to avoid any risk of
wasting crude material. Most of the minerals is very small.
Therefore, quality stones and medium and large size stones
are rare. It is the only transparent gem that has copper in its
composition, which gives vibrant color, light and electricity.
It is said that, like the sun, this gem has its own light!
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ARMEN
MIRANDA

A Verdadeira
Promoter do Brasil
The True Promoter
of Brazil
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CARMEN
MIRANDA
E O CINEMA

CARMEN
MIRANDA
AND FILM

Flavia Amaral
“O que é que a baiana tem?” Vatapá? Caruru?
Não! “Bananas is her business!!” A brazilian
“bombshell Carmen Miranda” cresceu na Lapa
carioca nos anos 10 e 20 do século XX, em meio
à boemia carioca de artistas e malandros. Ela
cantava, dançava e atuava com muito talento
e desenvoltura, incorporada na personagem
de turbante na cabeça carregado de frutas
tropicais. Carmen eternizou compositores
brasileiros como Ary Barroso e Dorival Caymmi
cantando-os com vibração e charme próprios.
Investiu na gravação de marchinhas de carnaval
e sambas, alcançando enorme sucesso, inclusive
internacional, primeiro na América Latina,
depois Estados Unidos e Europa. Até hoje é a
única brasileira a gravar pés e mãos na calçada
da fama de Los Angeles. Seu estrondoso
sucesso em Hollywood ajudou a projetar o
Brasil para o resto do mundo como um país
exótico de um povo latino “muy caliente”. No
Rio de Janeiro, Copacabana virou o bairro mais
famoso internacionalmente frequentado por
turistas de todo o mundo, que vão para apreciar
a beleza da arquitetura natural das praias, tudo
promovido pelo sucesso de Carmen Miranda.
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“What does Bahia have?” Vatapà? Caruru? No!
“Bananas is her business!!” The Brazilian bombshell
Carmen Miranda grew up a carioca in the 1920’s
neighborhood of Lapa, Rio de Janeiro, a melting pot of
artists and villains. She sang and danced with success
and confidence. She created a very happy and colorful
character with a turban on her head filled with tropical
fruits and flowers. Carmen performed with unforgettable
Brazilian music composers like the famous singer Ary
Barroso and Dorival Caymmi, singing with lots of
inspiration and vibration with her own interpretation
full of charm. She invested in the recording of
marchinhas de Carnival and sambas, achieving great
international success, first in Latin America, then the
United States and Europe, and finally all across the
world. To this day she is the only Brazilian woman
to have her hands and feet immortalized at the
famous Chinese Theater in Los Angeles. Her success
in Hollywood helped to project Brazil to the rest of
the world as the most exotic Latin American country
and “muy caliente”. At Rio de Janeiro, Copacabana
became the quartier most frequented by international
tourists for its architectural beauty, its beaches, and for
the samba launched by Carmen Miranda.
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ARMEN
INSPIRAÇÃO
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MILANO FORTE DEI MARMI FIRENZE
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www.patriciaalkary.it

1 e 2 - biquini, saia de seda e maiô Adriana Degreas/bikini, silk skirt and bathing suit Adriana Degreas
3 - Anabella Schutz/Schutz shoes
4 - Vestido de seda Carlos Miele/Carlos Miele silk
dress

5 e 6 - H. Stern joias coleção Rock/H. Stern jewels Rock
collection
7 e 9 - Anabela Schutz/Schutz shoes
8 - Turbante Adriana Degreas/Turban Adriana Degrea
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OPACABANA
PALACE

LUXO E TRADIÇÃO
LUXURY AND TRADITION
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Photo Credits Renata Xavier
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Carolina De Queiroz
No Rio de Janeiro, em 1923, quando a Praia de
Copacabana era uma faixa de areia branca e cheia
de rochas, o empresário Otávio Guinle criou um
luxuoso hotel de arquitetura neoclássica, o famoso
Copacabana Palace. Dez anos após a abertura, Fred
Astaire e Gingers Rogers rodaram dentro do hotel
cenas dançantes do filme “Voando para o Rio”
dando projeção para a cidade, em particular ao
bairro de Copacabana, uma enorme fama mundial.
Aristocratas, burocratas e artistas de todo o mundo
desfrutavam férias no tradicional hotel curtindo o
início da fama do Rio de Janeiro.
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In 1923 when the Copacabana Beach in Rio de Janeiro was
only a strip of white sand and rocks, entrepreneur Otavio

Copacabana Palace faz parte da cadeia ORIENT EXPRESS.
Copacabana Palace is part of the ORIENT EXPRESS GROUP.

Photo Credits Renata Xavier

Guinle created a luxurious hotel, the famous Copacabana
Palace with neoclassical architecture. Ten years after opening,
Fred Astaire and Gingers Rogers filmed dance scenes from
the movie “Flying Down to Rio” inside the Copacabana
Palace. This movie created a huge international fame
of the city’s neighborhood of Copacabana. Aristocrats,
bureaucrats and artists from around the world spent
holidays in this traditional hotel and started enjoying the
Rio de Janeiro fame.
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Photo credits Renata Xavier.

Foi no final dos anos 30, que os atores Tyrone
Power e Sonja Henie, de férias no Rio, assistiram
uma exibição da cantora Carmen Miranda. Eles
ficaram tão encantados, que a recomendaram ao
empresário da Broadway Lee Schubert, que não
hesitou em contratá-la. Carmen tomou de assalto
o público nova-iorquino, que extasiado com o seu
carisma a chamava de “Brazilian Bombshell”. Em
1940, o seu primeiro filme em Hollywood “Down
Argentine Way”, bateu recordes de bilheteria,
reforçando a fama internacional da procedência de
Carmem Miranda. Copacabana, principalmente o
hotel Copacabana Palace, virou ponto de referência
para os turistas de classe de todo mundo.
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It was in the late 1930’s that actors Tyrone Power and
Sonja Henie vacationed in Rio and watched a screening
of the singer Carmen Miranda. They were so delighted
that they recommended Carmen Miranda to Broadway
impresario Lee Schubert, who did not hesitate to hire her.
Carmen thrilled the New York audience with her charisma
earning the nickname “Brazilian Bombshell”. In 1940 her
first Hollywood movie “Down Argentine Way” set records
at the box office, strengthening the international fame of
the provenance of Carmen Miranda. Copacabana became
the reference point for tourists woldwide.

Hoje o hotel é patrimônio histórico da cidade
e continua sendo o mais tradicional do Rio de
Janeiro. Tudo ainda é clássico e legendário. Luxo e
sofisticação são sinônimos do hotel, que todos os
anos organiza nos salões Golden Room e Nobre as
duas maiores festas do Rio de Janeiro: Copacabana
Palace Carnaval Ball e Reveillon. No sexto andar
do hotel, sete suites super luxo proporcionam
aos hóspedes a possibilidade de verem o mar azul
deitados na cama e o privilégio de banharem-se na
exclusiva Piscina Negra, cujo o fundo e paredes
são recobertos com pedras escuras dando uma
sensação de levar ao infinito. No Spa, inaugurado
em 2007, encontram-se estrangeiros e celebridades
de todo o Brasil. O hotel conta também com dois
dos melhores restaurantes da cidade: Cipriani e
Restaurante Pergola.

Today the hotel is an Historical Heritage and continues to
be traditional. Everything remains classic and legendary.
Luxury and sophistication are synonymous of the hotel,
which organizes yearly the two biggest parties in Rio de
Janeiro inside the Golden Noble Room halls: Copacabana
Palace Carnival Ball and Reveillon. On the sixth floor of
the hotel, seven ultra luxurious suites provide guests the
opportunity to admire the blue sea lying in bed, and the
privilege of bathing in the exclusive Black pool, whose walls
are covered with dark stones giving the sensation of infinity.
At the hotel’s Spa, opened in 2007, one can find foreign
and Brazilian celebrities. The hotel also features two of the
best restaurants in town: Cipriani and Pergola.
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ENATA
FERNANDES
BARROS
BATE-PAPO
SOBRE MODA

TALKING
ABOUT FASHION
Photo credits Daniele Regina

OS LUGARES PREFERIDOS
DE RENATA NO RIO

Carolina De Queiroz
Renata Fernandes Barros nasceu no Rio de Janeiro
e completou seus estudos de Marketing na Itália.
Ela trabalha no setor de moda e nos conta um
pouco da história da moda brasileira vista por uma
esperta profissional do Marketing.
Renata: - Foi em 1958, em São Paulo, com a
primeira Fenit, que a cidade passou a respirar moda
e somente em 1959 que surgiu a primeira revista
100% de moda do Brasil, chamada Manequim,
ou seja, 50 anos atrás. Com uma forte influência
nas tendências francesas, os estilistas como, Alceu
Penna, Dener, Clodovil e Guilherme Guimarães
foram pioneiros do sucesso da moda brasileira dos
dias de hoje que, ao contrário do passado, tem uma
expressão de criação própria e muito criativa. A
moda brasileira hoje, devido a grande crise mundial,
está exportando menos; porém, nunca o produto
nacional foi tão valorizado no mercado externo. O
Brasil, sendo o mais internacional dos países BRIC
tem um estilo próprio, amado e reconhecido no
mundo.
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Renata Barros Fernandes, born in Rio de Janeiro,
completed her studies in Marketing in Italy. She is currently
coordinating the Brazilian market launch of a major
American shoe brand. She talks a little about the history
of Brazilian fashion, revealing her point of view as a smart
Marketing professional.
Renata : - It was in 1958, in São Paulo, with the first
Fenit, the city began to breathe fashion and only in 1959
did the first 100% fashion magazine in Brazil emerged.
With a strong French influence, designers such as Alceu
Penna, Dener, Clodovil and Guilherme Guimarães
pioneered the success of Brazilian fashion of today with an
expression of their own creativity. Due to the major world
crisis, Brazilian fashion is exporting less, but the national
product is highly valued in the international market. The
most international of the BRIC countries, Brazil has its
own style and is recognized worldwide.

- Café de manhã no Bibi, o melhor
Açaí da cidade! Para o almoço,
Aprazível no bairro histórico de
Santa Teresa com um panorama
super. O Bracarense é muito bom
para aperitivo e faz um chopp e
bolinho de camarão com aipim,
que eu amo. Para o jantar Sushi
Leblon no bairro onde eu moro,
é uma excelente opção.

RENATA’S FAVORITE
PLACES IN RIO
- Breakfast at BiBi, the best Açai in
town! Appetizer at Bracarense, my
favorite chopp Carioca style and the
“bolinho de camarao com aipim”(typical
shrimp roll). I love it! For lunch the
restaurant Aprazivel in Santa Tereza
block, the view is amazing. For dinner
Sushi Leblon is in my neighborhood.
The sushi is delicious and the place is
really cool.
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B

IQUINI

Flavia Amaral

O BRASIL ERA A SUA PRAIA!
BRAZIL IS YOUR BEACH!
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O biquíni aterrissou no Brasil nos anos 50
através das famosas vedetes, que desfilavam
suas silhuetas na praia de Copacabana, no Rio de
Janeiro. Não demorou para que outras mulheres
aderissem ao biquíni nas praias brasileiras. As
praias cariocas, em especial, tornaram- se palco
de muitos modismos. Na década de 70 entra na
passarela da moda praia carioca, a célebre tanga,
a de lycra e a de crochê. Nos anos 80 surgem
os biquínis enroladinhos, que desenrolados
viravam micro shorts, além do famoso asadelta, dos modelos com laços laterais e dos
sutiãs conhecidos como “cortininha”.

The bikini landed in Brazil in the 1950’s with the
help of famous starlets who paraded their silhouettes
on the Copacabana beach in Rio de Janeiro. Soon other
women adhered to the bikini craze in the Brazilian
coast. The beaches of Rio, in particular, became the
scene of many fads. In the 1970’s the famous thong,
the lycra and crochet entered the swimwear catwalk of
Rio. Then in the 1980’s other bikinis appeared on the
scene: the “enroladinhos” bikinis that when unrolled
became micro shorts, the famous asa-delta, and the
side-ties and bras known as “cortininha”.
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"FPS 30
CHÁ VERDE
CORPORAL
Proporciona ampla proteção
UVA+UVB, prevenindo o
envelhecimento precoce e o
câncer de pele. Indicado para
todos os tipos de pele. Possui
toque seco e super resistência a
água e suor. Contém Extrato de
Chá Verde, agente antioxidante
que inibe a ação dos radicais livres.

A modela Manuela Raffaetà com seu biquini brasileiro, nas águas da Costa Esmeralda - Sardenha, Itália
Model Manuela Raffaetà wears her brasilian bikini in the waters of the Costa Esmeralda - Sardegna, Italy
Parecia não ser possível reduzir ainda mais
o tamanho dos biquínis depois da tanga,
mas ousadas mulheres passam a usar o fiodental, que nada tapa e tudo mostra do
“derrièrre” avantajado das brasileiras. O clima
marcadamente quente do Brasil, mais sua
costa litorânea gigantesca de inúmeras praias
lindas, leva a moda praia nacional a um papel
de destaque no mundo fashion. O biquíni
brasileiro é celebrizado internacionalmente por
sua qualidade revolucionária e por valorizar as
curvas do corpo feminino.
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It didn’t seem possible to further reduce the size of thong
bikinis, but women were daring to wear the thong like
dental floss. Swimwear received a national role in the
fashion world, thanks to the remarkably hot climate of
Brazil, plus its huge coastline of beautiful beaches. The
Brazilian bikini was made famous internationally for
its revolutionary quality and for enhancing the curves
of the female body.
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IMONE COSAC NAIFY

A RAINHA DAS FRAGRÂNCIAS
THE QUEEN OF FRAGRANCES

Carolina De Queiroz
Photo credits Simone Cosac
Simone Cosac Naify, de origem síria tanto por
parte de pai quanto por parte de mãe, nasceu no
Rio de Janeiro e se transferiu ainda jovem com
sua família para a histórica e tranquila cidade
de Petrópolis, que fica apenas a uma hora de
distância do Rio de Janeiro. Já adulta, viveu em
Florença, onde se apaixonou pelo mundo da
perfumaria e criou a sua própria marca: “Simone
Cosac”. A marca foi criada literalmente de um
sonho que direcionou Simone a um passeio
olfativo no jardim renascentista da luxuosa
histórica mansão aonde vivia. No sonho, a
nobre bela senhora veneziana, Bianca Cappello,
amante e mais tarde esposa de Francesco Dei
Medice, que viveu na mesma mansão há mais
de 500 anos, revelou a Simone as notas do seu
primeiro perfume, “Perle di Bianca”. A marca
que nasceu com o perfume em 2008 hoje tem
vários outros produtos de altíssima qualidade.

Simone Cosac Naify of Syrian origin, was born
in Rio de Janeiro and moved at young age with her
family to the quiet and historic city of Petropolis, an
hour away from Rio Janeiro. For more than fifteen
years Simone lived in Florence, Italy where she fell
in love with the world of perfumes and consequently
created her own brand: “Simone Cosac.” The brand
was literally created from a dream that led Simone
through an olfactory tour through the gardens of the
luxurious Renaissance historic mansion where she lived
in Florence. Through her dream Simone revealed the
notes of her first fragrance, “Perle di Bianca”, inspired
by the beautiful noble Venetian lady Bianca Cappello,
mistress and later wife of Francesco Dei Medici, who
lived in the same mansion more than 500 years ago.
The brand was launched in 2008 with the perfume, and
today it has expanded with other high quality products.

www.simonecosac.com
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OS ÓLEOS DE “SIMONE COSAC” FEITOS COM SEMENTES DA AMAZÔNIA
OILS OF BY “SIMONE COSAC” MADE WITH AMAZONIA PLANTS
ENTREVISTA
1- Simone, como nasceu a idéia de colocar nos
seus produtos uma coleção de óleos?
- Quando lancei a minha marca percebi um
interesse especial pelo meu primeiro óleo,
“Gocce di Perle”. Hoje existe um grande
interesse por este tipo de produto, que além
de perfumar como um perfume, hidrata a pele,
deixando-a macia e sedosa
2- Nos fale da sua linha de óleos Trama e os
componentes da Amazônia que você usou?
- Como me considero brasileira de alma e
coração, levei para a Amazônia o nosso químico,
dr. Roberto Bonfanti, para idealizar os 3 óleos
da linha Trama:” Innocenza”, “Nostalgia” e
“Incanto”.
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INTERVIEW
1 - Simone, how did the idea come about of incorporating
a collection of oils in your products?
- When I launched my brand I gained a special
inspiration with my first oil, “Gocce di Perle”. Today
there is great interest in this type of product and
perfumed scent. It moisturizes the skin, leaving it soft
and silky.
2 - Tell us about your line of oils Trama Amazon and
the components you used?
- I consider myself as a Brazilian heart and soul.
I brought to Amazon and enlisted our chemist Dr.
Roberto Bonfanti to actualize the line of 3 oils :
“Innocenza,” “Nostalgia” and “Incanto”.
I wanted my products to have a contribution from and
also a profile of Brazil.

Queria que os meus produtos tivessem uma
contribuição e um perfil muito brasileiro. O
óleo “Innocenza” feito de Roucou, o óleo
“Nostalgia” de Açaí e finalmente o óleo
“Incanto” de Maracujá. Estes óleos da linha
Trama representam as 3 fases da vida de uma
mulher, por isto receberam estes nomes. Juntos
formam um completo quebra-cabeça. Este
layout das embalagens e rótulos eu criei num
momento muito difícil da minha vida, quando
perdia meu pai e reavaliava todos os aspectos
das minhas raízes.
3 - A mulher hoje está trocando o creme de
corpo pelo óleo durante o banho ou após?
- Eu acho que devagar estamos chegando a esta
mudança, mas tem muitas mulheres que adotam
ainda os dois produtos. Usam o creme depois
de usarem o óleo.

The oil “Innocenza” is Roucou, the oil “Nostalgia”
is Acai and finally the oil “Incanto” is Passion Fruit.
These oils from the Trama line represent the three
stages of a woman’s life. Together they form a complete
puzzle. I created this packaging design during a very
difficult time in my life when I lost my father and
reassessed every aspect of my roots.
3 - Are women today exchanging the body cream with
perfumed oils in the shower and after?
- I think we are slowly moving towards this change,
but there are many women who still embrace the two
products, they use the combination of oil with the
cream.
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UM LUXO DE PAÍS

Petrópolis, a histórica cidade nas montanhas do Rio de Janeiro
Petropolis, historic mountain City in Rio De Janeiro
4 - Simone, sei que você ama Petrópolis, a
cidade onde viveu na adolescência. Quais os
lugares em Petrópolis que você aconselharia
para serem visitados?
- Eu amo muito Petrópolis, pois foi onde vivi
minha adolescência. Foi em Petrópolis que
fiz minha primeira universidade, onde me
apaixonei pela primeira vez, onde descobri os
meus limites como mulher e como profissional.
Petrópolis é uma cidade romântica. Tudo é lindo
e cheio de poesia. Tem uma natureza exemplar,
lugares isolados com cachoeiras, montanhas
imponentes e uma flora diversificada. Petrópolis
é para descansar e sonhar, melhor ainda a dois!
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4 - Simone we know you love Petrópolis, the city where
you lived as a teenager. Where in Petrópolis would you
advise tourists to visit?
- I love Petrópolis because it was where I lived my
adolescence. It was in Petrópolis where I attended my
first university, where I fell in love for the first time,
where I discovered my limits as a woman and as a
professional. Petropolis is a romantic city. Everything
is beautiful and full of poetry. It has an exemplary
nature, isolated places with waterfalls, towering
mountains and a diverse flora. Petropolis is a place to
rest and dream!
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R. JOSÉ A. E.
BERAMENDI

EMBELEZANDO
BEAUTIFYING

Carolina De Queiroz
Photo credits Dr.J.A..E.Beramendi

Criador

da

consagrada

metodologia

de

Lifting

Creator of consecrated methodology Volumetric Lifting Facial

Volumétrico Facial com Fios (LVF) e do sistema de

with Wires (LVF) and system developer indermoterapia

indermoterapia para tratamento da celulite e da gordura

treatment of cellulite and localized fat, the pioneering Brazilian

localizada, o pioneirismo do cirurgião plástico brasileiro

plastic surgeon is a world reference in national and plastic

é referência mundial e nacional nos procedimentos

procedures and minimally invasive aesthetic treatments.

plásticos e estéticos minimamente invasivos.

27StarsLuxury: Dr. Beramendi, What is the biggest new

27StarsLuxury: - Dr. Beramendi qual a maior novidade

discovery in the field of Aesthetics and what is being studied by

descoberta no campo da estética, que está sendo

Brazilian physicians today?

estudada pelos médicos brasileiros atualmente?

- Certainly the minimally invasive surgical procedures, which

- Certamente os procedimentos cirúrgicos minimamente

acting alone or in pool treatments ensure optimum results with

invasivos, que atuando de forma isolada ou em pool

reduced discomfort and very short recovery time. In this class we

de tratamentos, garantem resultados otimizados com

have, for example, the Volumetric Lifting with lifting threads

reduzido desconforto e curtíssimo tempo de recuperação.

that no cuts or scars lifts, supports and repositions the sagging

Nessa classe temos, por exemplo, o Lifting Volumétrico

facial tissues on their original sites. An outpatient procedure

com Fios de Dermossustentação, que sem cortes ou

that promotes the recovery of volume and achieves contours

cicatrizes ergue, sustenta e reposiciona os tecidos faciais

typical of the young face in a few minutes. Other techniques

flácidos em seus sítios originais. Um procedimento

in use associated autologous fat grafts rich in stem cells, lasers,

ambulatorial que promove a recuperação da volumetria

minilifting and microlifting. No miraculous techniques. The

e contornos típicos do rosto jovem em poucos minutos.

optimal plastic-aesthetic results require the application of the

Outras técnicas em uso associam enxertos autólogos

technique indicated by competent medical professionals.

de gordura ricos em células-tronco, lasers, minilifting,
microlifting. Não há técnica milagrosa. Os grandes
resultados plástico-estéticos exigem a aplicação da
técnica indicada à correção desejada por profissional
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MILANO FORTE DEI MARMI FIRENZE
www.patriciaalkary.it

médico competente.

Dr. José A. E. Beramendi
Cirurgião Plástico – CRM-RJ 5222187-4
Tel.: +55 (21) 2521-3019
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Flavia Amaral
Photo credits Cartier

CAMPEÕES NÃO NASCEM POR ACASO.
CHAMPIONS AREN’T BORN BY CHANCE

HARAS
STUD FARM

www.santapaola.net
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CARTIER SANTOS

No início do século XX, a criação de relógios era tratada
como conceber obras de arte. Os relógios eram verdadeiras
joias de bolso, presos por compridas correntes. Uma das
marcas mais tradicionais e pioneiras neste segmento é a
francesa Cartier, de Louis Cartier. O aviador brasileiro
Santos Dumont pediu para Louis Cartier que criasse um
relógio de pulso para facilitá-lo ver as horas enquanto
pilotava. Em 1904, Cartier criou o primeiro relógio de
pulso masculino, batizado com o nome de Santos, em
homenagem ao pai da aviação. No relógio aparecia o rosto
e a assinatura de Santos Dumont no mostrador.
In the early twentieth century, the creation of watches was treated as
design artworks. Pocket watches with long chains were true jewels. One
of the pioneers and the most traditional of brands in this segment is
the French jeweler Cartier, by Louis Cartier. Brazilian aviator Santos
Dumont asked Louis Cartier to create a watch that makes it easier
to see the time while piloting. In 1904, Cartier created the first male
wristwatch named after the father of aviation, Santos. The signature
of Santos Dumont appeared on the clock’s face in the display.
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Flavia Amaral

S

ANTOS DUMONT

Alberto Santos Dumont nasceu no município
de Palmira, em Minas Gerais, no ano de 1873.
Ainda criança se mudou para Valença, no
estado do Rio de Janeiro, junto com a família
e depois morou em Ribeirão Preto, no interior
de São Paulo, onde começou seus estudos
em mecânica, física, química e eletricidade.
Aos 18 anos foi para a França completar os
estudos e perseguir seu sonho de voar. Em
1898 realizou o primeiro voo de um balão com
propulsão própria. Em 1906 voou com seu 14Bis conquistando prêmios pela proeza e pelo
primeiro recorde de distância. Em seguida
recebeu diversas homenagens na Europa e nas
Américas, especialmente no Brasil, era recebido
com muita euforia.

Alberto Santos Dumont was born in the city of
Palmira, in Minas Gerais in 1873. As a child he
moved to Valencia in the state of Rio de Janeiro, along
with his family and then lived in Ribeirão Preto, in
the interior of São Paulo, where he began his studies
in mechanics, physics and chemistry. At 18 he went to
France to complete his studies and pursue his dream
of flying. In 1898 he performed the first flight of a
balloon-propelled barge. In 1906 he flew his 14-bis
prowess winning awards and the first distance record.
Then he received several honors in Europe and America,
and was greeted with much euphoria in Brazil.

O PAI DA AVIAÇÃO

THE AVIATION FATHER
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GUSTA WESTLAND

NO CÉU DO BRASIL

IN-FLIGHT OVER BRAZIL
Carolina De Queiroz
Photo credits Augusta Westland
O helicóptero AW139 da marca Agusta
Westland, com todas as funções operativas
da Honeywell e motores assinados por Pratt
& Whitney é um aparelho de seis toneladas
movido com dupla turbina, com capacidade
para até 15 passageiros com uma cabine super
confortável totalmente anti-ruído. E adivinha
da onde veio a primeira ordem de compra fora
da Europa? Exatamente do Brasil! O país que
tem um dos maiores tráfigos de helicópteros
no mundo, virou o fã número um da marca
Agusta Westland.
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The helicopter Agusta Westland AW139 brand,
with all operative functions of Honeywell engines and
signed by Pratt & Whitney is a unit of six tons,
with dual turbine and a capacity for up to 15 passengers with a super comfortable cabin totally anti-noise.
And guess where the first purchase order outside of
Europe came from? Exactly, in Brazil! The country
has one of the largest traffic of helicopters in the
world and became the number one fan of the Agusta
Westland brand.
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L

OUIS
VUITTON

UMA VERDADEIRA PAIXÃO
A TRUE PASSION
RETRATO DE PATRICK VUITTON POR FERDINANDO CIOFFI
PORTRAIT OF PATRICK VUITTON BY FERDINANDO CIOFFI
Photo credits Ferdinando Cioffi
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GIRO PELO MUNDO, EVENTO DE VELA
AROUND THE WORLD SAILING EVENT

2014 -2017
BY JIMMY CORNELL
Flavia Amaral

PARA NASCER A CONSCIÊNCIA DOS DANOS
A Louis Vuitton ocupa a primeira posição entre
as marcas internacionais preferidas dos brasileiros,
23% de adesão contra 8% da Chanel e 4% da Tiffany
e Co., por exemplo. Neste panorama positivo a
Louis Vuitton inaugurou mais uma loja no Rio
de Janeiro, no luxuoso Shopping Village Mall, na
Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, com as ilustres
presenças de François Rosset, presidente da LV
para a América Latina e o diretor geral. Anfitriões
ultra luxuosos, como a decoração inspirada na lojaconceito de Cingapura, com temas náuticos, muita
madeira e referências a velas e ventos. Que os bons
ventos da LV continuem trazendo muita elegância
e glamour aos trópicos! Tudo isso, claro, com uma
coleção de arrasar, mais a novidade do site em
português (www.louisvuitton.com.br).
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GLOBAIS COM A MUDANÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

TO RAISE AWARENESS OF THE GLOBAL
EFFECTS OF CLIMATE CHANGE

Louis Vuitton ranks first among international
brands favored by Brazilians, a 23% adherence for
example compared with 8% and 4% Chanel and
Tiffany and Co. respectively. In light of this positive
outlook, Louis Vuitton opened a new store in Rio de
Janeiro, in the luxurious Village Shopping Mall, in
Barra da Tijuca, with the distinguished presence of
François Rosset, president of LV for Latin America
and the general director. Hosts ultra luxurious as the
decoration inspired the concept store in Singapore,
nautically themed with lots of wood and references to
sails and winds. May the good winds of LV continue
to bring elegance and glamour to the tropics! All this,
of course, with a magnificent collection, plus the novelty
of the site in Portuguese.
(www.louisvuitton.com.br)

Visit the website
www.blueplanetodyssey.com
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R

IO
ODYSSEY 2016
Rally de Vela
Sailing Rally
BY JIMMY CORNELL

Carolina De Queiroz
Photo credits Jimmy Cornell
Saindo da Grécia, numerosos velejadores
do mundo todo homenagearão as próximas
Olimpíadas de 2016, com uma chegada triunfal
durante o evento dos jogos olímpícos que
acontecerá na cidade do Rio de Janeiro. Jimmy
Cornell, organizador do rally está trabalhando
com entusiasmo no evento náutico, que será
comentado pelos quatro cantos do mundo,
revelando assim o grande potencial de velejar
dos mares brasileiros. Fundador do ARC
Atlantic Rally for Cruisers, com inúmeros livros
escritos sobre o assunto, Jimmy já organizou
uma média de 30 rallys internacionais, chegando
a coordenar mais de 200 barcos a vela por rally.
Agora, o patriarca de uma família de apaixonados
por vela é também o artífice da regata ecológica
“ BLUE PLANET ODYSSEY ”, um rally
náutico que dará a volta ao mundo em dois
anos, percorrendo os pontos da terra que estão
com risco de desaparecer devido às mudanças
do clima. O BLUE PLANET ODYSSEY tem
como objetivo sensibilizar a consciência de todo
mundo para o problema da mudança climática.
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Starting from Greece, numerous sailors worldwide will
honor the next 2016 Olympics, with a triumphant
arrival in the city of Rio de Janeiro during the Olympic
Games. Jimmy Cornell, organizer of the rally is
working enthusiastically on the sailing event, which
will be commented throughout the four corners of the
world, thus revealing the great potential of sailing the
Brazilian seas. Founder of ARC Atlantic Rally for
Cruisers, with numerous books written on the subject,
Jimmy has organized an average of 30 international
rallies, coordinating more than 200 sailboats for the
rally. Now he is the patriarch of the family passionate
for sailing, and is also the architect of the ecological
regatta “ BLUE PLANET ODYSSEY ”. It is
a Nautical rally that gives back to the world in two
years, covering the points of land which are at risk
of disappearing due to changes in the climate. BLUE
PLANET ODYSSEY’S goal is to raise awareness
of the global effects of climate change.
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L

DAM

E E VA N

O HOMEM GRAND-PRIX
THE GRAND-PRIX MEN

Carolina De Queiroz
Photo credits LDP

Tudo começou um quarto de século atrás quando a empresa seguiu o piloto de sidecar
Tom Van Heugten, que se tornou Campeão Europeu e depois, do Mundo. A esta campanha
se seguiram as dos pilotos Egbert Streuer e Bernardo Schnieders, que foram pioneiros
em trabalhar suas melhores performances! A LDP/ LEE VAN DAM começou assim sua
escalada há mais de 25 anos no mundo do Marketing. É dificil dar uma descrição exata
das tarefas da LDP num contexto tão sumário, pois engloba uma gama muito grande
de atividades. O fenômeno de marketing, promoção, propaganda, relações públicas,
publicidade, merchandising e patrocínios meramente apontam na direção correta. Através
da intermediação da LDP de LeeVan Dam, o famoso circuito de Jacarepaguá no Rio Janeiro
foi reconstruído em 1994 para corridas de Motociclismo e Formula Indy. Desde 1995, a
Vandam Internacional, com base em São Paulo, vem organizando a etapa brasileira do
Campeonato MUNDIAL DE MOTOCICLISMO neste circuito. O próximo projeto será
a construção de um novo Motorsport Center, que será construído em 2 anos em Goiânia.
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It all began a quarter century ago when the company managed sidecar driver Tom Van Heugten, who
became European Champion and then World Champion. After this campaign the pilots Egbert Streuer
and Bernard Schnieders followed, who were pioneers in best performances! LDP / LEE VAN DAM thus
began the ascent in the world of Marketing for over 25 years. It is difficult to give an accurate description
of LDP’s tasks as it encompasses a very wide range of activities. The phenomenon of marketing,
promotion, advertising, public relations, advertising, merchandising and sponsorships merely pointed in
the right direction. Through LDP’s intermediation, the famous circuit Jacarepaguá in Rio de Janeiro was
rebuilt in 1994 for Motorcycle racing and the Formula Indy. Since 1995, Vandam International, based
in São Paulo, has been organizing the Brazilian circuit of the motorcycle World Championship. The next
project: the construction of a new Motorsport Centre, which will be built in two years in Goiânia.
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Lee, nos conte suas histórias brasileiras: - Me
lembro que cheguei no Brasil em 1987, tanto
tempo faz! Eu era promoter da MOTORCYCLE
WORLD CHAMPIONSHIP, corrida na Assen
Holanda para a fábrica de cigarros Lucky Strike.
Eu recebi um telefonema da Lucky Strike de
Londres, me pediram ajuda para a companhia deles
no Brasil, a Souza Cruz. Eles precisavam promover
a Motorcycle World Championship. Em 1995, nós
tínhamos assinado um contrato com a cidade do
Rio para levar em três aviões 747, organizadores
para o Circuito Moto GP Circus. O primeiro Rio
GP aconteceu no dia 17 de Setembro de 1995, no
autódromo Nelson Piquet, no Rio De Janeiro.

Lee tells us his history with Brazil:
- In 1987 I acted as a promoter for the Motorcycle
World championship race in Assen/Holland for Lucky
Strike Cigarettes. I received a call from Lucky Strike
Headquarters in London, whether I could help their
company in Brazil (Souza Cruz) to promote the Motorcycle
World Championship race in Goiania Brazil. It was to
become my first venture in Brazil. In 1995 we signed a
contract with the City of Rio to bring the whole Moto GP
Circuit to Rio de Janeiro chartering three 747 Airplanes.
The first Rio GP took place on September 17th, 1995 at
the Autodromo Nelson Piquet in Rio De Janeiro.

Lee Van Dam com
Sammy Davis Jr.
Lee Van Dam with
Sammy Davis Jr.
A agência de produções de Lee Van Dame em
Assen estava por trás de vários patrocínios e
atividades promocionais como: a turnê europeia
de concertos de Sammy Davis Jr., a turnê pelo
Sudeste da Ásia do time de futebol holandês FC
Groningen, as aventuras dos pilotos de carros e
motocicletas holandeses no Rally Dakar, o Grand
- Prix de Motonautica, os campeonatos de Barclay
Lucky Strike, o “American Sunday” em Zandvoort,
o campeonato mundial de corridas de motos no
gelo na antiga União Soviética, entre outros.

Lee Van Dam com
modelas do seu time
Lee Van Dam with
team models
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Lee van Dam’s Assen/Holland based company produces
an impressive portfolio of events and promotional activities.
Amongst others are: the European concert tour of Sammy
Davis Jr., the Southeast Asia tour of the futbol holandese
- FC Groningen team, the participation of Dutch drivers
and motorcycle riders in the Dakar Rally, the Motonautica
Grand Prix, World Power Boat Championship events,
Barclay championships, Lucky Strike racing events, “An
American Sunday” in Zandvoort, Championship Car
World Series and A1GP rounds and Ice Racing Motorcycle
World championship races including events in the former
Soviet Union.

...“Elas são sempre positivas, amanhã será um novo dia.”
... “ Always very positive. Tomorrow is a new day ”
Lee Van Dam fala do carater do brasileiro
Lee Van Dam talk about brazilian people
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Em cima: Lee com Paul Newman, ator de cinema, diretor
e piloto de carro/manager team
Above: Lee and Paul Newman, movie actor, director and
race car driver/team manager

ENTREVISTA
1 - Qual o lado do Brasil que você mais gosta?
- Eu amo as pessoas. Elas são sempre positivas,
“ amanhã será um novo dia”
2 - Qual Tour brasileiro você aconselharia para
nossos leitores?
- Começar a viagem pelo Rio, se hospedar no Fasano
Hotel ou no Sheraton ( Niemeyer), este último é o
que eu prefiro porque tem uma praia particular com
vários quartos e uma enorme piscina. Passear no
shopping Fashion Mall e Leblon e perto do hotel,
jantar no restaurante Terzetto ou Quadrucci ou
Marius. Ir para Búzios e dormir na Casas Brancas
ou ir para Angra, voltar para o Rio e pegar um
avião para Manaus, fazer um tour pelo Amazonas e
dali ir para a Praia da Pipa, depois ir visitar a Bahia,
Florianópolis e voltar para o Rio.
3 - Qual o seu restaurante preferido no Brasil?
- Como europeu, a Marius churrascaria, no Leme,
é o meu preferido.
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INTERVIEW
1 - What characteristics of Brazil as a country do you like
most? - The lovely people. Always very positive. Tomorrow
is a new day.
2 - What would you suggest to be the best Brazilian tour?
- I would suggest starting in Rio staying in Fasano or
Sheraton (Niemeyer). The latter is my favorite, because it
has its own beach and a big pool area. Walking to the
Fashion Mall and/or Leblon Shopping is easy from there.
Having diner at Terzetto, Quadrucci or Marius. After
that go to Buzios and stay in Casas Brancas and/or go
to Angra. From there go back to Rio and take a plane to
Manaus, than do a tour on the Amazonas. From there go
to Praya da Pipa and after to Bahia, Florianapolis and
back to Rio.
3 - Where is your favorite restaurant in Brazil?
- As a European Gringo, I think Marius/Leme is my
favorite.

Foto/Photo: Ferdinando Cioffi
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R. JOHN SALERNO

CURANDO COM TESOUROS DO BRASIL
CURING WITH BRAZIL’S TREASURES
Carolina De Queiroz

Photo credits Salerno center

Dr. Salerno fundou “ The Salerno center ” para medicinas complementares.
Transferiu -se para New York em 2005. Ele é o fundador das Clínicas
antienvelhecimento em Tokio e médico chefe da Renulife antievelhencimento
em São Paulo, Brasil.
Dr. Salerno is founder of The Salerno Center for Complementary Medicine established
in New York City in 2005, as well as the co-founder of anti-aging clinics in Tokyo, and
the chief medical officer behind RenuLife anti-aging clinic in Sao Paulo, Brazil.
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Dr. Salerno usa o cacau para combater a depressão
Dr. Salerno uses the cocon to combat depression

Formado como o pioneiro internacional nas
áreas de perda de peso e antienvelhecimento, Dr.
John P. Salerno é um líder na prática da medicina
complementar. Um médico de enorme fama
mundial, com 15 anos de experiências clínicas,
ele atuou como preceptor em Yale Medi-Cal
School e trabalhou de perto com o Dr. Robert
C. Atkins. Suas experiências profissionais na
Europa, América do Sul, Japão e nos EUA o
coloca na vanguarda da Medicina Integrada e
Preventiva. Ele é muito conhecido por sua dieta
para perda de peso, tratamentos de reposição
hormonal, de vitaminas e ortomolecular.

A famosa semente de Guaraná
The famous Guaraná

Lauded as an international pioneer in the fields of
anti-aging and weight loss, Dr. John P. Salerno is a
leader in the practice of complementary medicine. A
world-renowned physician, with 15 years of clinical
experience, he has served as preceptor at Yale Medical
School and worked closely with Dr. Robert C.
Atkins. His professional experience in Europe, South
America, Japan and the U.S. puts him at the forefront
of Integrative and Preventative Medicine. Best known
for his weight loss treatments, bio-identical hormone
replacement therapy, and vitamin therapy.
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ENTREVISTA:

INTERVIEW:

1 - Como é que o brasileiro vê a medicina antienvelhecimento e qual a sua impressão das
pessoas brasileiras?
- A medicina antienvelhecimento no Brasil
é extremamente popular e continua a crescer
rapidamente. Os brasileiros abraçaram produtos
naturais, incluindo alimentos sem conservantes,
vitaminas e cremes para o rosto. Trabalhar no
Brasil é muitíssimo gratificante. As pessoas são
bonitas por dentro e por fora, sempre sorrindo
e sempre fazendo as perguntas certas sobre
antienvelhecimento e medicinas relacionadas.
2 - Existem ervas importantes do Brasil com
um valor importante para a medicina antienvelhecimento? Se sim, poderia dizer algumas
e os seus benefícios?
- O guaraná, a catuaba e a maripuana. São todas
importantes ervas da Amazônia, que podem
aumentar a função imunológica, a libido e o
bronzeado. Da concentração das ervas, apenas
alguns produtos do Brasil servem para combater
o envelhecimento.

1 - How do Brazilians see the Anti-Aging
medicine and do you find personal pleasure working with
Brazil? - The Anti aging medicine in Brazil is extremely
popular and continues to grow rapidly. The Brazilians
embrace natural products including preservatives-free
food, vitamins and face creams. Working in Brazil is
extortionately rewarding. The people are beautiful inside
and out, always smiling and always asking the right
questions about Anti-aging.
2 - Are there important herbs from Brazil with
significant values for Anti- Aging medicine? If so, could
you describe some of the herbs and their benefits?
- Guarana, Catunaba, Maripuana are all important
herbs from the Amazon, and are just a few of the
important products from Brazil that can affect aging
and improve the immune function, libido, and skin tone.

“The people are beautiful inside and out, always smiling...”
Dr. Salerno fala do carater do brasileiro
Dr. Salerno talk about brazilian people
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3 - Do you have new projects in Brazil?
- Yes, we are currently working on a project in Rio and
São Paulo where I will train the physicians in Antiaging medicine and teach all the know-how that we do
at The Salerno Center.
4 - During your visit in Brazil, which restaurant and
typical food did you like most and would suggest to our
readers?
- The meat is outstanding in Brazil. It’s pure and
without preservatives, all fruits were also outstanding.
My favorite restaurant was Avilla in SãoPaolo.

Na direita. o restaurante
Preferido do Dr. Salerno no
Brasil: Avila de São Paulo.
Abaixo, outra preferência do
doutor: as frutas do Brasil.
Dr. Salerno’s favorite

...“As pessoas são bonitas por dentro e por fora, sempre sorrindo...”

Após as bombas terroristas
do 11 de Setembro em 2001,
Dr. Salerno se ocupou como
Diretor Medico para o “World
Trade
Center
Landfill”,
uma decisão sentida por ele
que o levou a receber um
reconhecimento do prefeito da
cidade Rudy Giuliani.

3 - O senhor tem novos projetos para o Brasil?
- Sim, estamos atualmente trabalhando em um
projeto no Rio e em São Paulo, onde eu vou
novamente treinar os médicos em medicina
antienvelhecimento e levarei todo o “ know
how “ do Centro Salerno.
4 - Qual é o lugar e a comida típica que o
senhor mais gostou quando visitou o Brasil,
para sugerir aos nossos leitores?
- A carne é excelente no Brasil é pura e sem
conservantes, todas as frutas também são
excelentes. Meu resturante preferido foi o Avila
em São Paulo.

Restaurant in Brazil:
The Avila at São Paulo.
Below: Dr. Salerno’s favorite
food in Brazil, fruits.

After the terrorist of September
11, 2011,Dr. Salerno served as
Medical Director for the World
Center Landfill, a position that
earned him a commendation
from then mayorRudy Giuliani.

Photo credits Avila Restaurant
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Ph.D. Fabiana Filardi

OS SEGREDOS DA FLORESTA
SECRETS FROM THE RAINFOREST

Um paraíso verde, permeado pela abundância de rios caudalosos,
que esconde riquezas ainda desconhecidas dos estudiosos. Suas
florestas com árvores gigantescas localizadas em áreas ainda
não exploradas pelo homem aguçam a curiosidade estimulando
a imaginação das mentes mais férteis originando as populares
crendices.
A green paradise, permeated by abundant rivers, hiding riches
unknown to scholars. Its forests with giant trees located in areas
not yet explored by man sharpens curiosity stimulating the imagination of the most fertile minds.
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Nem sempre nos damos conta, mas todas as
formas de vida (inclusive a nossa) dependem
direta ou indiretamente das plantas. A vida
no nosso planeta surgiu de um agregado
de poeira e gases girando em órbita do sol
há bilhões de anos atrás, mas a diversidade
que conhecemos hoje só foi possível após o
estabelecimento das plantas, que são capazes
de realizar fotossíntese. Este incrível processo
bioquímico, que produz açúcares e libera
oxigênio, a partir de água, CO2 e energia solar,
foi responsável pela modificação da atmosfera
da Terra, propiciando o estabelecimento de
seres vivos mais complexos, formados por
células organizadas em tecidos e órgãos (como
o nosso corpo).

We do not always realize, but all forms of life (including
ours) depend directly or indirectly from plants. Life
on our planet arose from an aggregate of dust and
gas rotating in orbit around the sun for billions of
years, but the diversity that we know today was only
possible after the establishment of the plants, which are
capable of photosynthesis. This amazing biochemical
process that produces sugars and release oxygen from
water, CO2 and solar power, was responsible for the
modification of Earth’s atmosphere, leading to the
establishment of more complex living beings, formed
by cells organized into tissues and organs (such as our
body).
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Mas mesmo sem conhecer todo este longo
e antigo caminho evolutivo e a importância
das plantas como a base da pirâmide da vida,
qualquer um de nós é capaz de se impressionar
em uma floresta, com a imponência de grandes
árvores, beleza de flores e diferentes sabores
de frutos e sementes. As florestas tropicais
úmidas ocorrem em áreas de muita chuva
(acima de 1.500mm/ano) e atualmente a maior
extensão dessas florestas ocorre na bacia
do rio Amazonas. A diversidade encontrada
nesses locais é a maior do planeta, com até 300
espécies de árvores por hectare (10.000m2),
número maior do que todas as espécies de
árvores conhecidas para o continente europeu.
Além destas árvores, outras espécies de plantas
herbáceas, arbustos, cipós e epífitas como
algumas espécies de Bromélias e Orquídeas,
dentre outras, também sustentam milhares
de espécies de animais e de fungos na região
amazônica. Até o momento são listadas
aproximadamente 14.000 espécies vegetais para
a Amazônia, mas devido à extensão do bioma
e particularidades de seu relevo, que apresenta
áreas montanhosas, áreas de várzea sujeitas a
inundações periódicas e rios caudalosos, este
número é reconhecidamente maior do que o
real e a intensificação de estudos botânicos
específicos sobre esta flora é necessária.
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But even without knowing this long and ancient
evolutionary path and the importance of plants as the
base of the pyramid of life, we are in awe by the forest,
with its majestic large trees, the beauty of flowers and
its fruits and seeds. The wet tropical forests occur in
areas of high rainfall (above 1,500 mm/year) and
currently the largest extent of these forests occurs in
the Amazon River basin. The diversity found in these
places is the largest in the world, with up to 300 species
of trees per hectare (10,000m2), a greater number
than all the species of trees known to the European
continent. Besides these trees, a lot of species of
herbaceous plants, shrubs, vines and epiphytes (such as
some species of Bromeliads and Orchids), among others,
also support thousands of species of animals and fungi
in the Amazon region. At the moment approximately
14,000 plant species are listed for the Amazon, but
due to the extent of biome and particularities of its
topography present in mountainous areas, floodplain
areas subjected to periodic flooding and rushing rivers,
this number is admittedly smaller than the real number.
The intensification of botanical studies specific to this
flora is necessary.
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O primeiro navegador europeu que se aventurou
pelo rio Amazonas, o maior do mundo em
extensão e volume d’água, foi o espanhol
Francisco Orellana, em 1542, que divulgou a
lenda que deu nome a essas terras. Segundo os
relatos obtidos da sua expedição, que durou
cerca de um ano, a região era habitada por
amazonas, guerreiras que possuíam tesouros
fabulosos escondidos na floresta e que nunca
foram encontrados. A Amazônia permaneceu
em paz durante muito tempo, sendo habitada
apenas pelos povos da floresta, que viviam em
perfeito equilíbrio com a flora e fauna nativas e
guardavam os tesouros das amazonas guerreiras.
Porém, a natureza exuberante desta região
do Brasil foi reconhecida como uma barreira
para o progresso do país e a sua “conquista”
foi adotada como propaganda do governo
ditatorial militar a partir de 1970, tendo como
exemplo a construção da Transamazônica,
estrada que pretendia cortar a floresta e que
até hoje permanece inacabada. Mais de seis
milhões de hectares de floresta nativa foram
desapropriados para a (tentativa de) construção
da Transamazônica e, a partir disso, houve a
intensificação da extração de madeira ilegal
e do desmatamento, principalmente para a
criação de gado e plantações de soja.
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The first European navigator who ventured down
the Amazon River, the world’s largest in extent and
volume of water, was the Spanish Francisco Orellana,
who in 1542 gave names to these lands as the legend is
told. According to reports obtained from his expedition,
which lasted about a year, the region was inhabited by
Amazons, female warriors who had fabulous treasures
hidden in the forest and were never found. The Amazon
remained in peace for a long time, inhabited only by
forest people living in perfect balance with the native
flora and fauna, and guarding the treasures of the
Amazons warriors. But the nature of this gorgeous
region of Brazil has been recognized as a barrier to
the progress of the country and its “conquest” was
adopted as military government advertising from
1970. Taking as an example is the construction of the
Transamazônica road that intended to cut the forest
and which still remains unfinished. More than six
million hectares of native forest were expropriated in
attempts to construct the Transamazônica road, and as
a result there was intensification of illegal extraction
of timber and deforestation mainly for cattle breeding
and soy plantations.

Felizmente, parte da exuberância da Amazônia
brasileira está protegida em 10 Parques
Nacionais (PARNA), que reúnem mais de
8.600.000 hectares e, apesar da maioria dessas
Unidades de Conservação não serem abertas à
visitação pública, o PARNA do Araguaia (no
estado do Tocantins) e o PARNA do Jaú (no
estado do Amazonas) estão abertos à visitação
e oferecem a oportunidade para que qualquer
um de nós(humanos que precisam das plantas!)
possa vivenciar a beleza e a força da Amazônia
brasileira.
Fortunately, some of the exuberance of the Brazilian
Amazon is protected in 10 National Parks, bringing
together more than 8.6 million hectares. Although most
of these protected areas are not open to the public, the
Araguaia National Park (in the state of Tocantins)
and the Jaú National Park (in the state of Amazonas)
are open to visitors and offer the opportunity for any of
us (humans who need plants) to experience the beauty
and strength of the Brazilian Amazon.
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27STARSLUXURY - SUGESTÃO PARA
TOUR NA AMAZÔNIA

27STARSLUXURY AMAZONIA TOUR
SUGGESTS

Carolina De Queiroz
Navegando pelo rio Amazonas, a equipe do iate
ZENITH, observa as principais expectativas
dos clientes. A equipe realiza tudo com total
privacidade e segurança, além de dar um toque
todo especial de criatividade às férias dos
clientes viajantes. O iate é composto de 3 suites
com cama King size, 3 suites com 2 camas de
solteiro, sala de jantar, sala de jogos com tv via
satélite, convés de sol com Jacuzzi e bar, sauna,
telefone e internet. O máximo do conforto para
umas férias cheias de surpresas aventurosas.
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Photo credits Zenith
Sailing on the river Amazonas, the staff of Zenith
Yacht, recognizes customer expectations. The crew
handles everything with utmost privacy and security,
along with offering a special touch of creativity to
vacationers. The Yacht consists of 3 suites with king
size beds, 3 suites with 2 single beds, dining room, game
room with cable TV satellite, sun deck with Jacuzzi
and bar, sauna, telephone and internet. The maximum
comfort for a holiday full of adventurous surprises.

Os guias especializados apresentarão um
mundo totalmente novo e rico em natureza,
história natural, lindas paisagens e uma
grande quantidade de espécies no decorrer
da viagem. Atividades como caminhadas na
selva, passeios de canoa motorizada nos lagos
e igarapés, observações de pássaros, pescaria e
passeio noturno para observar os jacarés e os
sons da vida noturna e visitas as comunidades
ribeirinhas. Tudo isto e muito mais, poderá ser
feito através de um programa personalizado.

During the excursion the expert guides will present a
whole new world rich in nature with beautiful landscapes
and a great number of species to discover. Activities
include hiking in the jungle, motorized canoe trips on
lakes and streams, bird observations, fishing, night
tour to observe nature sounds and alligators, nightlife
tours and visits to riverine communities. All this and
much more can be done through customized itineraries.
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O YACHT ZENITH
oferece viagens e atividades
personalizadas com um
serviço de alta qualidade.
THE ZENITH YACHT
offers personalized itineraries
with top quality service.
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VESSEL
AQUA E ARIA

Photo credits Aqua Expeditions
Carolina De Queiroz

Ambos os iates a motor, Aqua e Aria,estão disponíveis para
acomodar luxuosamente viajantes, os quais navegarão pela
Amazônia única, ainda praticamente virgem.
Both the motor yacht AQUA and motor yacht ARIA are able
to provide luxury accommodations for travelers while cruising
unique and virtually untouched places onthe mighty Amazon.
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Vessel ARIA E AQUA Luxo Yachts a motor,
seguem roteiros parecidos, porém chegam em
costas distantes em dias diferentes. Os dois
luxuosos iates oferecem acomodações de alto
luxo com quartos amplos, janelas gigantes do
chão até o teto, ar condicionado, áreas comuns
para os hóspedes, incluindo sala de jantar, bar
interno, deck panorâmico e um Lounge externo.
Tudo isso com uma cozinha gourmet preparada
por chefs Peruanos e, acompanhando, uma
degustação de vinhos do sul da América.

Luxury motor vessel ARIA and AQUA follow
similar itineraries, arriving on different days at
remote river destinations. Both yachts offer luxury
accommodations in large staterooms with oversized floor
to ceiling windows, luxurious air-conditioned communal
areas including a dining room, Indoor Bar-Lounge,
Observation Deck and Outside Lounge as well as a
gourmet cuisine prepared by a talented Peruvian chef,
complemented by the finest South American wines.
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AS MAIS EXCLUSIVAS PROPOSTAS PARA AS SUA VIAGEM
THE MOST EXCLUSIVE ITINERARIES FOR YOUR TRIP

O MV Aqua oferece
muito comforto para 24
passageiros.
The MV Aqua offers an
extraordinary level of
comfort for 24 guests.

Luxury - Tips

O MV Aria oferece
muito comforto para 32
passageiros.
The MV Aria offers an
extraordinary level of
comfort for 32 guests.

www.labtourism.com
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Maria Alice é formada em Artes Plásticas
pela Escola Nacional de Belas Artes (EBA) ,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Vencedora da bolsa artística da
Fundação Botânica Margaret Mee, em 2004, foi
escolhida para fazer um aperfeiçoamento no
Royal Botanic Gardens Kew- Londres. Possui
trabalhos publicados em livros e periódicos no
Brasil e exterior, além de exposições em Tokyo,
no Museu de Historia Natural em Nova York e
Londres, entre outros. Ganhadora dos prêmios:
“The Anne Ophelia Dowden Award” 2009,
concedido pela American Society of Botanical
Artists. Nova York-USA, para o projeto de
ilustração de plantas da Campina Amazônica.

M

Mary Alice graduated with a Fine Arts degree from the
National School of Fine Arts (EBA) of the Federal
University of Rio de Janeiro (UFRJ). Winner of
artistic scholarship Botany Margaret Mee Foundation
in 2004 during training at the Royal Botanic Gardens,
Kew London. The artist boasts works published in
books and journals in Brazil and abroad. She has
exhibited in Tokyo, London, at the Museum of
Natural History of the State of New York among
others. She received the prize “The Anne Ophelia
Dowden Award” 2009 awarded by the American
Society of Botanical Artists, and the prize in New
York for the design of plant illustration of Campina
Amazon.

ARIA ALICE
REZENDE ILUSTRADORA BOTÂNICA

Carolina De Queiroz

BOTANICAL ILLUSTRATOR

Photo credits Maria Alice Rezende
A ilustração botânica consiste na arte de
representar uma planta com a maior fidelidade
possível (formas e texturas), garantindo perfeito
reconhecimento e possibilitando a identificação
do vegetal. Através de aprimoramento
técnico e artístico, o ilustrador capta todas as
características formais do vegetal, traduzindo-as
num trabalho expressivo, capaz de sensibilizar
o observador. 27STARSLUXURY, escolheu
essa jovem ilustradora para apresentar alguns
de seus trabalhos.
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Botanical illustration is the art of representing a plant
with the highest fidelity (shape and texture), ensuring
perfect recognition and enabling the identification of
the plant. Through artistic and technical improvements,
the illustrator captures all the formal characteristics of
the plant, translating them into an expressive work,
able to sensitize the viewer. 27STARSLUXURY
chose this young Brazilian illustrator to present some
of her illustrations.
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OTÉIS COLABORADORES/ PARTNERS

ARMANI HOTEL
MILÃO
ITALIA
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Photo credits Maria Alice Rezende

Maria Alice de Rezende
Ilustradora Botânica
021 3693 5366
9327 3803
www.malice.xpg.com.br

www.armanihotels.com

ARMANI HOTEL
DUBAI
EMIRATES

www.armanihotels.com

COPACABANA PALACE
RIO DE JANEIRO
RJ-BRASIL

HOTEL DAS CATARATAS
IGUAÇÚ
PARANA-BRASIL

CASA TURQUESA
PARATY
RJ-BRASIL

HOTEL PESTANA
CONVENTO DO CARMO
BAHIA-BRASIL

www.orientexpress.com

www.casaturquesa.com.br

www.pestana.com

HOTEL BOUTIQUE ZANK
SALVADOR
BAHIA-BRASIL

MAITEI HOTEL
ARRAIAL D’AJUDA
BAHIA-BRASIL

VESSEL MOTOR
ARIA E AQUA
AMAZONIA-BRASIL

www.zankhotel.com.br

www.maitei.com.br

www.aquaexpeditions.com

www.copacabanapalace.com.br
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