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Para esta terceira edição, recheamos ainda mais a Preview, agregando três 
colunistas que trazem assuntos que, até então, não tínhamos abordado por aqui: 
underwear, odontologia e arquitetura. Com isto, damos continuidade ao objetivo de 
proporcionar aos queridos leitores e leitoras o melhor conteúdo original, assinado 
por reconhecidos profissionais da nossa região. Aproveite para conhecer as 
novidades apresentadas por cada um deles nas páginas que se seguem. É assim 

que ficamos mais e mais próximos de você. Boa leitura!
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Radarpor Gela Barbieri

Preparar-se para o casamento é uma alegria! Com 
esse espírito, a top e elegante Babi hennemann 
reuniu as amigas para seu “aquece de lingerie”. 
lindas, as convidadas brindaram à felicidade da 
noiva, que sobe ao altar em novembro. destaque 
para os casquetes usados pela dona da festa (na 
cor branca) e pelas madrinhas (em preto). um 
luxo!

Fotos: Juliana Moscofian

Fotos: Ana Paula Lenz

ao lado do marido luciano, a querida  zeca Strelow 
recebeu familiares e amigos no Tao eventos 
para festejar mais um grande objetivo atingido: 
sua colação de grau em Psicologia. a alegria 
e a emoção da nova profissional pontuaram a 
solenidade de formatura e, naturalmente, também 
a merecida comemoração.  
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após a formatura em Gestão Financeira 
na Feevale, no mês de agosto, a elegante 
Carolina leist escolheu o Tao eventos 
para recepcionar. Irradiando felicidade 
ao circular entre os convidados, ela 
brilhou na festa preparada com toda 
a dedicação. Gente bonita, elegante e 
animada completou o cenário da noite, 
que teve show da banda Sem Sentido, da 
dupla lucas e Felipe e do dJ Jeff Smith.
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Fotos: Ana Paula Lenz

Festejar 50 anos de feliz união é mérito da família 
construída por maria e nelson da Silva.
Em festa especialíssima ao lado dos filhos Gisela, 
Jardel e Camila, dos genros, da nora e dos quatro 
netos, o casal celebrou com muita alegria suas 
Bodas de ouro. a própria maria escolheu cada 
detalhe junto às filhas – que, incansáveis, tornaram 
mágica essa noite singular.



8 Preview  

um destino sem ende-
reços. na Costa rica, 
por mais estranho que 

possa parecer, as ruas não pos-
suem nomes – e as casas não 
têm números! Nesse pequeno 
país de aproximadamente cinco 

milhões de habitantes, todos se 
acostumam a indicações como 
“da casa de construções ma-
nolo, 175 metros ao sul, 200 
ao norte, o sobrado pintado de 
azul”.
É incrível ver que taxistas e en-

tregadores acertam com preci-
são seu destino, sem bússola 
ou GPS. Com o passar dos 
dias, até quem tem dificulda-
de natural de se localizar aca-
ba adquirindo noções de dis-
tância e dos pontos cardeais. 
mas mesmo aqueles que não 
conseguem dominar o método 
acabam criando seus próprios 
mecanismos para relacionar-se 
com o espaço.
não faltam outros detalhes inte-
ressantes a serem descobertos 
nessa área estreita da américa 
Central, que ao sul faz divisa 
com o Panamá e, ao norte, com 
a nicarágua. a oeste, o país tem 
o Oceano Pacífico, enquanto o 
atlântico banha-lhe a margem 
leste. vulcões e paisagens im-
pressionantes – quase sempre, 
em parques nacionais protegi-
dos – também são atrações da 
Costa rica, que fascina todos 
os seus visitantes.

Faça as malas por Davi Dietrich
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costa rica: destino fascinante



9 Preview 

a culinária da Costa rica é saborosa e bas-
tante suave, incluindo muitos frutos e ve-
getais. um dos pratos mais tradicionais é o 
gallo pinto, uma mistura de arroz, feijão (em 
geral, preto; mas eventualmente também 
vermelho), coentro e cebola. dependendo 
do preparo, os ingredientes podem ser li-
geiramente fritos. um molho local chamado 
salsa lizano (também conhecido como sal-
sa inglesa) é usado com frequência, dando 
um toque de especiarias ao prato. Como 
variação, às vezes se acrescentam natas 
azedas à mistura.

 tamarindo

san josé

Cheia de mansões vitorianas (e tão vibran-
te e agitada quanto a maioria das capitais), 
San José foi construída pela riqueza advinda 
do comércio e das plantações de café, que 
ainda funcionam nos arredores da cidade. 
experimente os grãos recém-torrados no 
mercado Central e não deixe também de 
visitar o museu do ouro. muitos locais de 
interesse histórico, agora restaurados, abri-
gam hotéis cheios de estilo. a vida noturna 
concentra-se em el Pueblo, uma cidadezinha 
de inspiração espanhola. uma imagem para 
ficar gravada é o elegante Teatro Nacional, 
construído em 1897.

Tamarindo é um lugar privilegiado para o 
surfe, como também para pesca esportiva 
e prática de mergulho. esta praia foi elei-
ta por tartarugas gigantes como depósito 
temporário de seus ovos, que de outubro 
a maio podem ser vistos em ninhos na 
areia. Se você também quiser se aninhar, 
há maravilhosas casas de praia, pousa-
das e hotéis de luxo ao longo das praias 
ensolaradas. Para quem não resiste a um 
roteiro de compras, as opções também 
são abundantes. a culinária, por sua vez, 
é excelente – perfeita para se conhecerem 
os verdadeiros sabores da Costa rica.

3593 5316
www.estrelatur.com.br

estrelatur@estrelatur.com.br

costa rica: destino fascinante

o que você não pode
deixar de provar
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regata de seda e calça Cúmplice; scarpin e clutch 
Six; colar, anel e brincos vanity Joias

Pensar em arte é inspirar-se, renovar-se e viajar no 
tempo, refletindo a vida. Ao encontrar a arte, nosso olhar 
transforma-se, e aguça-se a criatividade. Resgatamos a 
capacidade de transformar o belo em cotidiano, pois, 

como já dizia Oscar Wilde:

Arte do cotidiano

“A vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida.”
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Camiseta de seda e short de 
couro Cúmplice; sandália e 
clutch Six, anel vanity Joias
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nesta página: regata de seda 
e saia longa Cúmplice; ras-
teira e bolsa Six; anel, colar, 
pulseira e brincos vanity Joias

na página ao lado: regata de 
crepe de seda e saia as-
simétrica Cúmplice; anabela 
de corda e bolsa Six; anel, 
colares e relógio vanity Joias
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Camisa e short de seda Cúmplice; 
sandália e bolsa Six; anel, colares, 
pulseira e brincos vanity Joias
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Saia assimétrica, blazer e regata de seda 
Cúmplice; sandália e bolsa Six; anel e 
brincos vanity Joias
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Camisa e calça de seda 
Cúmplice; scarpin e 
bolsa Six; colar, anéis, e 
brincos vanity Joias
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3 ANOS

Rua Almirante Barroso, 39 | Novo Hamburgo
3066 9181

evhairlounge@hotmail.comBlusa e saia Cúmplice; sandália e 
bolsa Six; anéis, colares, pulseiras 

e brincos vanity Joias
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3 ANOS

Rua Almirante Barroso, 39 | Novo Hamburgo
3066 9181

evhairlounge@hotmail.com
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Lista de desejos

Anel ouro amarelo 18 kts com 
cristal 10 x R$ 198

na Vanity Joias

Bolsa Legaspi R$ 599,90 
na Six

Champagne Deutz 
Brut Classic R$ 234 e Rosé R$ 295

no Armazém Mangia

Tapetes de R$ 59 a R$ 79 cada 
na Maison Menegat

Pijama pescador
Mensageiro dos Sonhos R$ 89

na Adão & EvaBermudas Reserva R$ 312 cada
na Cúmplice

Brinco ouro amarelo 18 kts com 
brilhantes e prasiolita 

10 x R$ 210 na Vanity Joias

Vasos R$ 281,90 (pequeno) e 
R$ 509,90 (grande) na Decorato

Pilões de bambu R$ 179 cada
no Armazém Mangia

Massagem paradisíaca: pindas, 
óleo e especiarias. Um deleite.

R$ 98 na Santé SPA

Tratamento capilar: diagnóstico 
do fio e máscara de reposição 

de massa. Seu cabelo com 
brilho e vitalidade.

a partir de R$ 120 na Santé SPA
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Porta guardanapos a partir de 
25,90. Guardanapos a partir de 

R$ 19,80 na Decorato

Anel ouro amarelo 18kts com 
citrino 10 x R$ 270

na Vanity Joias 

Brinco ouro amarelo 18 kts com 
brilhantes e citrino

10 x R$ 420 na Vanity Joias 

Bermuda jeans Chopper R$ 210 e
xadrez Chopper R$ 245 na Cúmplice

Difusor de varetas Antik R$ 82
na Maison Menegat

Sandália Luiza Barcelos 
R$ 329,90 na Six

Body Fashion R$ 83,07 
na Adão & Eva

Camisa Reserva R$ 285 e 
polo Reserva R$ 218 na Cúmplice

Collections Piton R$ 114,77 (top) e
R$ 41,17 (calcinha)

na Adão & Eva

Roupões Trussardi R$ 240 cada
na Maison Menegat

Bolsa Schutz R$ 750
na Six

Esfoliação corporal real: sua pele 
renovada e hidratada.

Esfoliação com cristais de quartzo, 
sal marinho e óleos R$ 140 

na Santé SPA
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Garshana: esfoliação com mas-
sagem. Utiliza pós de ervas e óleo 
morno. Feita com luvas de seda, 

R$ 105 na Santé SPA

Camisetas Reserva R$ 138 cada
na Cúmplice

Caixa pérola R$ 475,90 
na Decorato

Roupa de cama Buddemeyer 200 fios, 
lençol R$ 162 e cobreleito R$ 314

na Maison Menegat

Short Doll Recco R$ 120 (o conjunto)
na Adão & Eva

Azeite de oliva R$ 31,50,
cristais de sal grosso e oliveira
R$ 13 e tempero com toque 

de cachaça R$ 15
no Armazém Mangia

Lifting facial (aparelho que rede-
fine os contornos faciais)

R$ 220 na Santé SPA

In.Joy Colors R$ 69,90 (top) 
e calcinha a laser R$ 25 

na Adão & Eva

Scarpin Sônia Müller
R$ 459,90 na Six 

Vela Voluspa R$ 153,30
na Decorato

Anel ouro amarelo 18 kts com 
brilhantes e prasiolita

10 x R$ 174 na Vanity Joias

Chinelo Luiza Barcelos
R$ 249,90 na Six
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Cantuccini laranja e chocolate 
com amêndoas R$ 26,10 cada no 

Armazém Mangia
Acupuntura funcional: dor de cabeça, 

ansiedade, rinite, dor nas costas. 
Equilibre a energia do seu corpo na 

Santé SPA R$ 80

Arroz Carnaroli Acquarello 
R$ 34,00 (500g) e R$ 65,90 (1kg)

no Armazém Mangia

Sandália Arezzo R$ 229,90
na Six

Cinto Chopper R$ 120
na Cúmplice

Vasos R$ 65 (pequeno) e 
R$ 72 (grande) na Decorato

Facas do Chef R$ 216 cada
no Armazém Mangia

Roupa de cama Buddemeyer R$ 238
na Maison Menegat

Toalhas gregas Buddemeyer, 
R$ 66 (banhão) e R$ 22 (rosto) na 

Maison Menegat

Books Santo Antônio e 
São Jorge R$ 134,10 na DecoratoBrinco ouro amarelo 18 kts com brilhantes 

e cristal 10 x R$ 198 na Vanity Joias
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Clothes

difícil apontar uma só ten-
dência para dominar este 
verão. de um lado, estão 

os azulejos portugueses – que es-
tampam calças, blusas, vestidos e 
outros itens da moda. nessa onda, 
o azul e o verde têm presença for-
te. de outro lado, o estilo “branco 
total” (ou combinado com o preto, 
superclássico), que já nos acompa-
nha desde o inverno. mas a novida-
de é aliar ao P&B um toque de cor 
– de preferência tons fortes, como 
azul cobalto, pink, amarelo ou ver-
de. Todas essas cores podem ser 
encontradas em estampas animais, 
listradas, gráficas, geométricas e ét-

nicas, sem esquecer as florais, que 
têm a cara do verão.
nas construções, vale apostar nas 
peças assimétricas (principalmen-
te shorts e vestidos), nas hot pants 
(que estão voltando com tudo), nos 
tops cropped (que deixam a barri-
ga à mostra), na proposta de túnica 
combinada com calça, em decotes 
nas costas e vestidos curtos em 
forma de a ou trapézio. a silhueta 
“box” – com tops, coletes e paletós 
curtos e quadrados, com mangas 
até o cotovelo – opõe-se ao mo-
vimento mais sexy, mas promete 
sobreviver ao verão e continuar em 
voga também no próximo inverno.

FEbRE dE 

• Combine várias peças de estampas diferentes, sendo 
uma com mais destaque. Abuse da criatividade!

• Use um casaqueto cropped com saia de cintura alta, 
afinando a silhueta.

• Com estampas, prefira acessórios de tom natural ou 
opte por um só, de cor marcante.

• Não abandone os estilos mais masculinos, mas opte 
por uma cor “do momento”. Um blazer azul cobalto, por 
exemplo, é uma excelente pedida!

{{
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Underwear por Vitória Bergmann

na hora de escolher um sutiã, muitas mu-
lheres acabam se encantando por peças 
que nem sempre são as mais indicadas 

para seu tipo físico. mas qual o tamanho ideal?
há muitos fatores a se con-
siderar na busca do modelo 
perfeito – aquele que garan-
te conforto e bem-estar, sem 
comprometer a circulação 
na região dos seios, que pre-
cipita a queda das mamas; 
nem prejudicar a postura, 
que provoca dores no pes-
coço e nos ombros.
Foi-se o tempo em que es-
colhíamos o modelo de sutiã 
apenas pelos tamanhos P, 

m e G (ou, então, do 38 ao 50). agora a lista 
de opções é bem mais completa e complexa. 
a marca liz, por exemplo, oferece uma linha 
com mais de 30 modelos que se moldam a ta-

manhos de costas do 38 
ao 50, com sete opções 
de bojo (a, B, C, d, dd, F 
e G). São sutiãs desenvol-
vidos conforme padrões 
de medidas e vestibilidade 
que garantem à mulher um 
ajuste perfeito ao corpo.
Para ajudá-la a escolher 
o melhor modelo de sutiã 
para seu biótipo, trazemos 
algumas dicas no quadro 
abaixo. Confira!

qual o sutiã ideal para o seu corpo?

Seios pequenos: o sutiã bolha com enchimento é a melhor op-
ção para garantir uma sensação de volume, sem ser desconfortá-
vel. Atenção ao tamanho das costas, para que não aperte.
Seios médios, empinados e fartos: o cuidado especial, neste 
caso, é com a flacidez e o aspecto caído. Use blusas e tops, mas 
aposte no sutiã para manter a postura dos seios.
Seios grandes: este tipo exige sustentação, então opte por su-
tiãs estruturados, com aro e bojos grandes – que comprimem os 
seios, sem causar dano. O sutiã correto evita o contato dos seios 
entre si ou com a pele do abdômen, reduzindo a transpiração e 
as irritações cutâneas, ao mesmo tempo em que assegura uma 
silhueta mais bonita.
Seios separados: o bojo bolha, push up, com enchimento nas 
paredes inferiores e laterais é o modelo mais indicado, na medida 
em que eleva e aproxima os seios.
Seios flácidos: modelos estruturados com push up ou bojo bo-
lha e aro de sustentação são ideais para modelar e centralizar os 
seios.
Seios com silicone: com o implante, o tamanho do bojo aumen-
ta, mas a largura das costas continua a mesma. Portanto, procure 
modelos com, no mínimo, três níveis de regulagem, garantindo o 
conforto ideal.

Costas

Seios / bojos
Seios um tamanho menor

 

que as costas

Seios um tamanho maior
que as costas

Seios dois tamanhos 
maiores que as costas

Seios três tamanhos
maiores que as costas
Seios quatro tamanhos 
maiores que as costas
Seios cinco tamanhos 
maiores que as costas

Seios proporcionais às costas

38

A

B

C

D

F

G

DD

40 42 44 46 48 50
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Como não poderia ser diferente, elegemos as nossas seis apostas para 
esta nova temporada. Mas com uma novidade: duelos entre as tendên-

cias. E então, qual a sua preferida?

1. SenSualidade noS péS    
Contrapondo-se ao conceito sensual, as chamadas 
“gladiadoras” seguem forte nesta estação de calor. 
Para as mulheres que não dispensam o conforto, 
este modelo tem tudo para entrar no rol de prefe-
rências!

2. amarre-Se

TOp SIx: duElOS dE TENdêNcIAS

Six

Shoes por Sandra Hartz Luvizon

Sandálias Schutz
Sandália

Luiza Barcelos
Sandália
Arezzo

Fotos: Divulgação

Modelo favorito de modelos como Gisele Bün-
dchen, a sandália com tiras finas deixa os pés 
totalmente à mostra. Perfeita para finalizar pro-
duções mais ousadas, este estilo promete ser 
número um entre as tendências Primavera-Ve-
rão.

x
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Ao contrário do minimalismo, essa tendência apos-
ta em estampas variadas, com direito a combina-
ções inteligentes entre elas. Entre na brincadeira e 
crie seus looks mais arrojados!

4. exploSão de coreS

5. minimal 6. mix de eStampaS

3.duo preto e branco
Outra vez? Sim, o preto e branco não nos aban-
dona tão cedo. Os modelos que seguem essa 
tendência – de combinação superfácil e certeira – 
deixam as produções sofisticadas e descoladas ao 
mesmo tempo.

Esta é a melhor tendência para quem não abre 
mão das cores! O verão é, naturalmente, a tempo-
rada mais colorida – e, neste ano, a pedida é por 
tons fortes e contrastantes. Experimente brincar 
com duas ou três tonalidades no look: é a cara 
da estação!

Esqueça as tachas: a moda, agora, explora a 
suavidade e o natural. Estampas de bichos, 
influência étnica e cores naturais como bege 
e marrom estão em alta. Combine com peças 
mais clássicas e deixe a produção elegante.

Anabela Schutz T-bar Schutz

T-bar SchutzSapatilha Schutz Sapatilha Schutz Bolsa Schutz

Sandália
Luiza Barcelos

Sandália
Arezzo

x

x
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Anéis de ouro 18 kts com citrino 

puro luxo

Na onda do “mais é mais” – e 
com inspiração no filme do ano, 
O Grande Gatsby –, as joias pedem 
brilhantes e pérolas que podem 
ser combinados ou usados em 
separado. luxo e elegância é a 
definição para a tendência, cuja 
essência propõe um mix de várias 
peças delicadas, formando uma 
produção de peso.

Joias por Oswaldo Portella

joias do verão

Se o minimalismo ditou as regras 
nesse inverno, a tendência é oposta 
no verão. os maxiacessórios são 
os favoritos da estação, quando a 
pele está mais à mostra. roupas 
leves e mais abertas são ótima 
oportunidade para usar e abusar de 
cores fortes e joias maiores!

Conjunto de brincos e anel de ouro 18 kts 
com pérola e brilhantes 
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curiosidades sobre o diamante

diamantes e brilhantes são os queridinhos 
das mulheres, e esse amor não é de hoje. 
os povos da antiguidade acreditavam que 
o fogo de um diamante refletia a chama do 
amor. na Idade média, atribuía-se ao dia-
mante o poder de 
reatar casamen-
tos desfeitos – e 
a pedra era usa-
da em batalhas 
como símbolo de 
coragem. Para 
algumas crenças, 
tem poder de 
cura.
lendas à parte, 
o diamante é co-
nhecido por ser a 
pedra mais dura 
que existe. o pró-
prio nome deriva 
de uma palavra grega que significa “incon-
quistável”.
na avaliação de um diamante, deve-se levar 
em conta cor, pureza, lapidação e peso. há 
gradações e escalas de padrões internacio-
nais para esses quatro itens. Cruzando-os, 
os especialistas chegam ao valor de cada 

pedra à venda. assim, um diamante peque-
no, excepcionalmente incolor (branco), pode 
custar mais que um diamante grande de tom 
marrom, por exemplo.
O beneficiamento começa pela lapidação, 

quando a beleza 
das pedras é evi-
denciada. a partir 
desse processo é 
que as melhores 
características da 
gema são perce-
bidas – como a 
cor, clareza que 
se refere à pure-
za da pedra, e o 
peso, que a tor-
nam mais brilhan-
te e valiosa.
a lapidação bri-
lhante é a mais 

popular para diamantes e outras pedras, 
pois assegura que o máximo de luz seja re-
fletido. E então, o correto é dizer brilhante ou 
diamante? as duas formas estão corretas, o 
significado é o que difere. Diamante é a pe-
dra, brilhante é um tipo de lapidação dessa 
pedra, em formato redondo. 

Brincos de ouro 18 kts com brilhantes
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na página ao lado: utensílios de 
cozinha armazém mangia; 

cesto e frutas decorato

Acordar, levantar, arrumar-se, preparar o jantar. Quantas 
não são as atividades cotidianas, realizadas de forma 

automática, quase robotizada?! Enriquecer esses momentos, 
adicionando detalhes que expressam beleza e bom gosto, 
transforma a rotina em encanto... e o dia começa, trans-

corre e termina muito mais especial!

A beleza do dia a dia
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massa Caramelli 
de calabresa e 
queijo ao molho de 
quatro queijos e 
vinho (Bustamante 
reserva 2008) 
armazém mangia; 
taças, louças, 
toalha, talheres 
porta guardanapos 
e guardanapos 
decorato



36 Preview  

maquiagens e 
esfoliante 

Santé SPa; cremes 
e toalhas de lavabo 

maison menegat; 
móvel, pratos e 

planta decorato; 
brincos e anel 

vanity Joias
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na página anterior: 
papéis de parede 
By home; colares, 
pulseira e anel 
vanity Joias. nesta 
página: roupa de 
cama maison me-
negat; croissants, 
geleia e suco de 
laranja armazém 
mangia; camisola 
adão & eva; colares 
vanity Joias; porta-
retrato decorato
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Decore por Deise Möller

Para quem gosta de decorar a casa, a tarefa parece que nunca chega ao 
fim. São detalhes que podem ser modificados inúmeras vezes na tentativa 
de que a casa, o cômodo, a estante ou o balcão fiquem do jeito que sonha-
mos. a decoração exige personalidade e dá espaço para misturas de estilos, 
cores e inspirações para que se alcance um resultado único, num exercício 
divertido.
estantes, balcões e cômodas são lugares de destaque em ambientes, pois 
permitem essa brincadeira de estilos e composições. além disso, há a pos-
sibilidade de estar sempre trocando e acrescentando objetos, pois a diversi-
dade é o que deixa a decoração mais interessante!

decoração singular

• Invista em porta-retratos, 
vasos, velas, quadros e 
espelhos;

• Use variações de um ob-
jeto, como porta-retratos 
de diferentes tamanhos e 
estilos;

• Aposte em livros e revis-
tas para apoiar ou, em pé, 
combinar com objetos ao 
lado;

• Atente para objetos usa-
dos com frequência e dei-
xe-os com fácil acesso, na 
frente dos meramente decorativos;

• Crie “camadas” distintas, com objetos maio-
res ao fundo e menores na frente;

• Use quadros grandes e pequenos, de prefe-
rência apoiados para garantir um ar informal 
chic;

• Invista em diferentes materiais, como teci-
dos, vidro, cristais, madeira, porcelana, etc.;

• Ao mesmo tempo, brinque com conjuntos de 

objetos, como três vasinhos, três 
potinhos, etc.;  
• Objetos do cotidiano ou de di-
ferentes usos, como um aroma-
tizador, ou moedas antigas den-
tro de vidros podem virar belos 
complementos;
• Organizar, arrumar, apoiar e 
decorar é fácil com bandejas. 
Use-as para agrupar objetos 
como perfumes, maquiagens, 
etc. Em ambientes como ba-
nheiro ou closet, além de óti-
mas peças de decoração, elas 

se tornam extremamente úteis;
• No lavabo ou banheiro, use toalhas enroladi-

nhas em cestos ou bandejas. Combine com 
vários sabonetes dispostos num vasinho;

• Letras e palavras estão entre os objetos fa-
voritos para decorar esses espaços, além de 
descontrair a decoração;

• Coloque plantas e flores permanentes para 
quebrar a geometria dos objetos;

depois de montar, olhe de longe e veja se a combinação tem equilíbrio. a de-
coração deve criar um linha imaginária em formato geométrico. repare se os 
objetos combinam entre si e formam um todo. a ideia é que a estante, cômoda, 
balcão (ou onde você imaginar agrupar objetos) tenha uma unidade e se trans-
forme num canto de extremo bom gosto, refletindo a personalidade do seu lar.

Fotos: Divulgação
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Complemento por Andréa Scherer

Cores vibrantes são a febre do verão. na 
decoração, destaque para os tons de azul, 
pink e verde oliva. entre as cores cítricas, 

as escolhidas são amarelo, laranja e vermelho.
o uso pontual de cores fortes garante personali-
dade aos ambientes: o tom pode estar num deta-
lhe, como nas almofadas, para dar aquele toque 
requintado e elegante. nesse contexto, os tecidos 
coloridos são ótimas opções para dar vida e criar 
um clima alegre e aconchegante.
assim como a moda de vestuário, a decoração de 
ambientes pede harmonia em conjuntos. o uso de 
cortinas combinadas com almofadas e colchas, 
por exemplo, deixa o espaço bem contemporâneo. 

além das cores, é possível criar um mix com es-
tampas, transformando o ambiente e deixando-o 
muito mais descontraído. aí, as padronagens mais 
cotadas são as geométricas e a clássica dupla de 
preto e branco.
a sugestão, então, é investir em cores vibrantes 
combinadas com estampas, ou diferentes dese-
nhos em P&B. ainda que sua casa seja mais mi-
nimalista, a adição de uma cor ou estampa pode 
mudar totalmente um ambiente, renovando-o. 
Com almofadas ou cortinas, é possível adicionar 
nova energia a qualquer lugar. nessa hora, conte 
com a By home, que possui uma enorme varieda-
de de tecidos para decoração!

tecidos para ambientes arrojados

Foto: Divulgação
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Lar por Andréa Menegat

primavera-verão

Temporada de renovar nossos armários, 
nossa casa e, principalmente, nossas camas! 
Sair das cores mais quentes do inverno e 
migrar para tons leves e tecidos suaves, 
que nos permitam um maior conforto para 
o descanso após dias intensos de calor. 
Tecidos desenvolvidos com algodão egípcio 
e fibra de bambu, tornando a roupa de 
cama e banho  ainda mais apropriada para a 
Primavera-verão.

Confira a seleção de produtos de cama, mesa 
e banho planejados para curtir o melhor das 
estações na Maison Menegat!
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É com muito prazer que passo a fazer parte 
dos colunistas da Preview. aqui divulga-
rei novos projetos do TWB arquitetura, 

além de novidades e tendências em arquite-
tura e decoração. nesta edição, apresento um 
dos mais novos trabalhos do escritório, o le 
marché Gourmand, localizado na rua Silveira 
martins, 717, em novo hamburgo.

“um espaço múltiplo voltado à gastronomia...” 
era o que o cliente gastrólogo e inspirado pelo 
antigo armazém de seu pai, desejava. a partir 
desse briefing, foi realizada uma pesquisa de 
referências nacionais e internacionais, a fim de 
se criar um programa de necessidades ideal 
para o novo empreendimento. o local reúne um 
pouco de tudo, e cada tipo de produto tem o 
seu lugar, com quadros e frases por perto para 
inspirar os consumidores. há espaços para a 
venda de utensílios de cozinha, doces, horti-

frutigranjeiros, congelados, carnes, temperos, 
cereais, massas, bebidas, pães, frios... opções 
não irão faltar! Mas o coração do Le Marché 
é sua cozinha gourmet, onde são ministradas 
aulas de gastronomia e preparadas as diversas 
delícias servidas no local.

após avaliar os pontos disponíveis na cidade 
e escolher a sede para o projeto, o espaço 
precisou de uma grande reforma, o que foi um 
desafio por se tratar de uma edificação de in-
teresse histórico. Com cuidado redobrado em 
relação às intervenções, tudo foi pensado para 
respeitar e explorar ao máximo a identidade e 
as características do local. essa preocupação 
pode ser observada na parede original de ti-
jolos maciços que divide o espaço, no acesso 
ao salão principal (marcado por um quadro de 
alvenaria preservado), nas vigas e pilares apa-
rentes – que demonstram o sistema constru-

Arquitetura & design por Tuanny Balen

lE mARcHÉ GOuRmANd
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tivo da época – e nas esquadrias da fachada, 
que foram mantidas em seu formato original. 
em homenagem à antiga fábrica de molduras 
que funcionava ali, foram utilizadas muitas de-
las para enquadrar espelhos, tabelas de pre-
ços, certificados e frases.

desde o início, a ideia foi projetar para novo 
hamburgo um local diferenciado, onde os 
clientes se sentissem a vontade para entrar e 
desfrutar, de acordo com as suas necessida-
des diárias. além disso, queria que o ambien-
te transmitisse algo de bom para as pessoas, 
como a essência positiva e divertida com que 
foi criado. Por isso, busquei aplicar tons leves 
e alegres, ousar na composição dos volumes e 

design dos expositores, 
e optei por fixar quadros 
coloridos nas paredes, 
com frases carinhosa-
mente escolhidas uma a 
uma, sobre bem-estar e 
gastronomia. outra for-
ma de interagir com o 
usuário foi através da pa-
rede com diversos por-
ta-receitas, que fornece 
inspiração para as com-
pras nas mais diversas ocasiões.

Para quebrar a monotonia de uma grande área 
com o mesmo revestimento e compor um ta-
pete que emoldura os expositores, escolhi 
uma releitura de antigos ladrilhos hidráulicos 
em porcelanato da linha Rio Retrô – Portobello 
Shop, aplicados no piso do acesso principal. 
versáteis, as peças também foram utilizadas 
na parede da cozinha gourmet para animar a 
decoração.

Gosto de pensar em tudo com muito cuidado. 
acredito que é isso que traz o diferencial para 
os projetos do escritório – e este, em especial, 
foi bastante interessante de desenvolver, con-
figurando mais uma oportunidade de colocar 
em prática os conhecimentos adquiridos ao 
longo das minhas viagens e especializações 
em arquitetura comercial e gastronômica reali-
zadas fora do país. Espero que gostem!

arquitetura

o TWB arquitetura atua na área 
de arquitetura e design de inte-
riores residenciais, corporativos 
e comerciais.
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Vida Saudável por Janice Möller

o papel das fibras para 
sua saúde e bem-estar

que as fibras têm fundamental importância 
na alimentação, todo mundo já ouviu ou 
leu em algum lugar, certo? mas você tem 

ideia de como e quanto elas impactam seu bem
-estar? Vale a pena saber!
As famosas “fibras dietéticas” – que podem ser 
solúveis ou insolúveis, são aquela parte dos ali-
mentos vegetais resistentes à digestão e absor-
ção pelo intestino delgado. São fermentadas no 
intestino grosso, com reflexos positivos e extre-
mamente importantes para a saúde.
As fibras solúveis, repre-
sentadas pela pectina e 
pelas gomas (encontradas 
principalmente em frutas, 
verduras, farelo de aveia, 
cevada e leguminosas 
como lentilha, feijão, er-
vilha e grão de bico), for-
mam uma espécie de gel 
quando entram em conta-
to com a água. entre ou-
tros efeitos benéficos, elas 
retardam o esvaziamento 
gástrico, favorecendo uma 
absorção mais lenta da gli-
cose. Também diminuem 
os níveis do colesterol (por ação das beta-gluca-
nas – encontradas no farelo de aveia, na cevada e 
no psyllium), sendo portanto eficazes na redução 
do risco de doenças cardiovasculares.
Já as fibras insolúveis, que captam pouca água, 
abrangem a celulose (trigo, farelo e vegetais), a 
lignina (hortaliças) e hemiceluloses (grãos e horta-
liças). Seus principais benefícios são de reduzir a 

constipação aumentando a massa fecal e a frequ-
ência da evacuação.
Ao consumirmos as fibras encontradas em frutas, 
verduras e legumes, também estamos ingerindo 
vitaminas, minerais, fitoquímicos e outros com-
postos bioativos que atuarão na modulação do 
metabolismo do organismo, proporcionando seu 
equilíbrio. a inulina (raíz de chicória), o amido re-
sistente (farinha de banana verde) e os frutooli-
gossacarídeos (aspargo, cebola e alho) também 
escapam da digestão pelas enzimas humanas, 

sendo fermentados no có-
lon. 
a farinha de banana ver-
de pode ser adicionada 
a massas de pães, bolos 
e panquecas ou a sucos. 
Este grupo de fibras age 
sobre a flora intestinal, 
pois o produto da sua fer-
mentação fornece energia 
para as bactérias bené-
ficas (como bifidobacté-
rias), aumentando seu nú-
mero e contribuindo para 
manter a integridade da 
mucosa do intestino.

a american dietetic association recomenda, para 
adultos, um consumo diário de 20 a 35 gramas 
de fibras. A fim de garantir um cardápio com o 
teor recomendado, uma alimentação variada em 
frutas, verduras, legumes e cereais integrais tor-
na-se necessária. e, como o organismo precisa 
de água para aproveitar as fibras, não esqueça de 
ingerir água, aos poucos, durante o dia!
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Fotos: Reprodução

bolo com 
bergamotaS

pão com FarinHa de
banana Verde e cHia

LIQUIDIFICAR:
2 bergamotas (ponkan) com casca e 
2 sem casca
4 ovos
1 xícara de azeite
2 1/2 xícaras de açucar (1 1/2 de açúcar 
branco cristal e 1 de açúcar mascavo) 
MISTURAR E ACRESCENTAR:
2 xícaras de farinha branca
2 xícaras de farinha integral
2 colheres (sopa) de fermento
COBERTURA (COLOCAR SOBRE A 
MASSA, ANTES DE ASSAR):
3 colheres (sopa) de manteiga derretida
4 colheres (sopa) de farinha branca
2 colheres (sopa) de farinha integral
6 colheres (sopa) de açúcar cristal e
2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
Canela a gosto

rende 1 pão
1 1/2 xícaras de farinha de trigo branca
1 1/2 xícaras de farinha integral
2 colheres (sopa) de farinha de banana verde
1 colher (sopa) de chia
1/2 colher (sopa) de óleo de linhaça (ou de 
oliva extravirgem)
1/2 colher (sopa) de açúcar mascavo
1 pontinha de colher (chá) de sal
1 pacote de fermento para pão 
1 copo de água morna - cerca de 200ml (até 
o ponto de sovar)
misturar os ingredientes secos, o óleo e a 
água morna. Sovar, deixar crescer por cerca 
de 30 minutos em lugar aquecido, sovar 
novamente, colocar em forma untada e dei-
xar crescer, por cerca de uma hora e meia, 
até dobrar de tamanho. Forno pré-aquecido 
em 180°C.

nutrição feminina

• manter o tubo digestivo sau-
dável;

• melhorar o trânsito intesti-
nal, favorecendo uma absor-
ção adequada de nutrientes;

• aumentar a saciedade;
• auxiliar no metabolismo, re-

duzindo o colesterol;
• Contribuir com o controle 

glicêmico.

beneFícioS do 
conSumo de FibraS:
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Arte Culinária por Thiele Möller

um privilégio que tive como gastrônoma pós-graduada pela unISG (universi-
dade de Ciências Gastronômicas da renomada associação SlowFood – que 
promove o alimento, globalmente, como portador de cultura, prazer, tradição, 

identidade) foi conhecer a fazenda italiana onde se produz o arroz número um do 
mundo – agora, disponível no Vale do Sinos! Cultivado na charmosa província de Ver-
celli (no norte de Piemonte/Itália), o acquerello é um arroz tipo Carnaroli “extra” único 
no planeta. Por conta desse prestígio mundial, a unISG escolheu seu local de produ-
ção – a belíssima fazenda Colombara – como sede didática do curso que fiz. Lá, tive 
o prazer de, pessoalmente, conhecer e receber explicações técnicas do proprietário, 
Piero Rondolino, e de sua família. Confira no quadro abaixo!

São três processos. Primeiro, o arroz é envelhecido por 
pelo menos um ano, ainda com a casca. em seguida, é 
refinado muito lentamente (num total de 23 fases) e, de-
pois, é restituído com seu precioso gérmen – que então 
derrete e é absorvido pelo grão, tornando-o mais nutri-
tivo. o resultado é um arroz com grãos íntegros, con-
sistentes, “soltinhos” e com muito sabor. mesmo após 
longas cocções, não desmancha (merecendo a prefe-
rência dos melhores chefes do mundo para o preparo 
de risotos). Plantio, beneficiamento e embalagem – em 
charmosas latinhas fechadas a vácuo – são feitos na 
própria fazenda, com pleno respeito ao meio ambiente. 
na propriedade, passado e presente convivem bem. a 
história está bem preservada no interior das construções 
antiquíssimas e num quarto reconstruído (como um mu-
seu) com pertences das mulheres que ali trabalhavam 
na década de 20. uma experiência inusitada, tanto em 
sabor, quanto em tradição. 

o melHor arroZ do mundo

O QuE HÁ dE TÃO ESpEcIAl?

venha provar este e outros sabores 
do mundo no Armazém Mangia!
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Esqueça os problemas 
com o condomínio

e aproveite o seu tempo
em casa

Rua David Canabarro, 75 - Sala 206 - Centro 
Novo Hamburgo - RS - CEP 93.510-020
 51 3035.7646 | 9155.9541 | 9130.3501

exclusiva@exclusiva-rs.com.br
www.exclusiva-rs.com.br
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juventude prolongada: 

como se beneficiar do colágeno

Com toda a justiça, pois atua na estrutu-
ração das fibras que sustentam a pele, 
o ilustre “colágeno” é sempre associa-

do a conceitos de juventude e beleza. Mas você 
sabe que ele responde também pelo vigor de 
unhas, cabelos e ossos? Isso mesmo: abundan-
te no corpo humano, essa proteína contribui para 
a saúde do esqueleto e das articulações – e ain-
da tem papel importante na formação de massa 
magra. 
 Encontrado em todas as células de 
origem animal, o colágeno representa cerca de 
30% do nosso conteúdo proteico. Origina-se na-
turalmente no organismo, mas, a partir dos 25 
anos, o ritmo de produção começa a cair. A partir 
dos 30, o corpo perde algo próximo de 1% da 
proteína, anualmente. E, aos 50, já produzimos 
somente 35% do ideal. Os reflexos dessa redu-
ção são inúmeros – rugas, diminuição do tônus e 
da elasticidade da pele, flacidez muscular e per-
da de densidade óssea.
 A queda do colágeno ósseo e cutâneo 
está relacionada a fatores como idade, tabagis-

mo, questões hormonais, stress, exposição dire-
ta ao sol (que degenera fibras e diminui fibras 
elásticas) e aspectos nutricionais (vegetarianis-
mo, anorexia e dietas, por exemplo).
 Inúmeros trabalhos científicos atestam 
a necessidade de suplementação de colágeno 
hidrolisado, citando diversos benefícios (veja 
quadro na próxima página). A quantidade diária 
a ser ingerida varia de 2 a 10g, conforme a idade 
e as necessidades pessoais. O suplemento pode 
ser consumido a qualquer hora do dia, preferen-
cialmente longe das refeições (mas, se ministra-
do 20 minutos antes, contribui para a sensação 
de saciedade).
 Idosos precisam suplementar maior 
quantidade de colágeno, devido à perda de 
massa muscular (sarcopenia), associada ao au-
mento da gordura corporal, à diminuição da taxa 
metabólica basal, às necessidades energéticas 
diárias e ao declínio da massa óssea. Na melhor 
idade, portanto, a recomendação é ingerir, dia-
riamente, 1g da proteína para cada quilo de peso 
corporal.

Saúde por Rosa Coelho
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• Combate rugas e flacidez
• melhora a saúde dos ossos
• diminui a incidência de estrias e celulite
• Fortalece unhas e cabelos
• melhora a síntese de ácido hialurônico 

(importante para as articulações)
• auxilia em dietas de emagrecimento
• ajuda o processo de cicatrização
• Combate ressecamento e pruridos cutâneos
• Protege articulações e reduz dores em 

osteoartrites

• Cápsulas
• Sachês (10g)
• Flaconetes (2g)
• Balas (2g)
• Chocolate com colágeno 
• Sucos e shakes

a aplicação tópica de colágeno tem 
efeito estritamente limitado à epiderme, 
melhorando a hidratação.

açÕes do colágeno 
Hidrolisado

aplicação tÓpica

apresentação do
suplemento

Para mais informações e indicação 
personalizada, visite a Proderma 

Farmácia de manipulação.

Sachês sabor abacaxi
 R$ 58 a caixa

Balas sabor chocolate 
R$ 26,40 

Balas Colágeno Hair 
R$ 44 

Iogurte em pó sabor morango
 R$ 5,90 cada 

Balas sabores variados 
R$ 8,50 a caixa
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em setembro, o frio vai se despedindo 
para dar lugar às temperaturas mais al-
tas. e as pernas, que até então estavam 

escondidas, agora precisam ficar expostas. 
Para alguns, uma situação do cotidiano, para 
outros, um motivo de preocupação e desgos-
to.
apesar de não existir uma época propícia para 
o surgimento de varizes, na presença do calor 
acontece a vasodilatação, ou seja, os vasos 
ficam dilatados e, consequentemente, mais 
aparentes. Com isso, muitas pessoas sen-
tem-se constrangidas, privando-se inclusive 
de usar roupas que evidenciem suas pernas.
Se há insatisfação com a saúde ou com o vi-
sual das pernas, certamente é relevante pro-
curar um especialista. quando os danos são 

circulatórios, pode haver muitos sintomas, 
sendo mais comum dores, sensação de can-
saço e peso, cãibras, ardência, prurido (cocei-
ra), alterações da pele ou até mesmo feridas 
e úlceras. há ainda pessoas que procuram 
atendimento por não se sentir à vontade com 
suas pernas. Ficam insatisfeitas, desanima-
das e até podem vir a evitar o convívio social. 
não espere os dias mais quentes do ano para 
cuidar de sua saúde e bem-estar! Procure 
orientação médica e saiba mais sobre as for-
mas de tratamento para que você possa apro-
veitar o melhor de cada estação. Suas pernas 
merecem liberdade!

suas pernas merecem liberdade

Dr. Luiz Fernando Albernaz
CRM/RS 16513 | Cirurgião Vascular
Gestor da Clínica Albernaz

prepare-se para as estações mais quentes

por Dr. Luiz Fernando AlbernazConversa de Consultório
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por Dra. Marilise Mambrini SoldatelliOdonto

Presente sob inúmeras formas no dia a 
dia, a tecnologia é uma grande aliada do 
bem viver. Aproxima pessoas, acelera 

negócios, aumenta a 
segurança e amplia o 
acesso à cultura, para 
ficar só com alguns 
exemplos. E a inova-
ção também aparece, 
cada vez mais, nos 
consultórios de Orto-
dontia, proporcionan-
do conforto e rapidez 
em tratamentos que, 
de outra forma, se-
riam motivo de incô-
modo ao paciente – como, por exemplo, o tradi-
cional “aparelho”.
Num aparelho ortodôntico convencional, o fio 
é preso através de elásticos (borrachinhas) ou 
amarras metálicas, gerando maior atrito entre as 
peças e, consequentemente, aumentando o tem-

po de tratamento. Mas novas tecnologias, com 
design de componentes e materiais aprimorados, 
trouxeram grande evolução à Ortodontia, otimi-

zando resultados e 
reduzindo a duração 
desses processos.
O sistema Damon, 
desenvolvido nos 
Estados Unidos, é 
uma técnica que usa 
componentes mui-
to modernos – os 
chamados “brackets 
autoligados” – e fios 
termoativados (isto 
é, ativados pela va-

riação da temperatura).  Esses novos arcos e 
brackets ortodônticos permitem que os dentes se 
movimentem de maneira mais rápida e precisa, 
apoiando-se num binômio de alta tecnologia e 
baixa fricção. As características do sistema possi-
bilitam tratar, individualmente e com forças mais 

sistema damon: inovação, conforto e

rapideZ no tratamento ortodôntico
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evolução do tratamento 
com a nova técnica

leves, o problema do paciente, movimentando 
os dentes com maior eficiência e menor sensi-
bilidade.
O sistema Damon proporciona uma expansão 
dos arcos dentários, dando a possibilidade 
de realizar, na maioria dos casos tratamentos  
sem extração de dentes e atingindo resultados 
extremamente agradáveis, com sorrisos 
mais amplos, naturais e estéticos. Um maior 
suporte natural dos lábios, ocasionado por essa 
expansão dos arcos dentários, traz benefícios 
também para a estética facial.
Pessoas de todas as idades, de crianças a 
idosos, já se beneficiam dessa técnica, em 
graus variados de complexidade. Essa forma 
moderna de tratamento ortodôntico encontra-
se disponível em Novo Hamburgo – na Clínica 
Prodonto, credenciada pelo sistema Damon.

Paciente com falta de espa-
ço para os dentes caninos 
superiores. Tratamento rea-
lizado sem necessidade de 
extrações.

Paciente com agenesia dos 
incisivos laterais e apinha-
mento inferior. Tratamento 
com recuperação de espaço 
para implante dos incisivos 
laterais.
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Contato

av. dr. maurício Cardoso, 1320, loja 2 | novo hamburgo
3527 0137

byhome@terra.com.br
www.byhome.com.br

r. marcílio dias, 1431, sala 54 | novo hamburgo
3594 1837
duvidas@clinicaalbernaz.com.br

av. dr. maurício Cardoso, 1806 | novo hamburgo
3581 2280

cumplice@cumplicemoda.com.br
www.cumplicemoda.com.br

r. Borges do Canto, 324 | novo hamburgo
3593 5316

monique@estrelatur.com.br
www.estrelatur.com.br

av. dr. maurício Cardoso, 1780 | novo hamburgo
3207 3632
contato@decoratocasa.com.br
www.decoratocasa.com.br

r. almirante Barroso, 39 | novo hamburgo
3066 9181
evhairlounge@hotmail.com

av. dr. maurício Cardoso, 1602, loja 1 | novo hamburgo 
3593 5259
lojaadaoeeva@hotmail.com

av. dr. maurício Cardoso, 1790 - sobreloja | novo hamburgo
3398 9344

janicemoller@hotmail.com nutrição feminina





matriz - r. lucas de oliveira, 49, loja 08 | Galeria aCI-nh
3595 3397
Filial - r. Gomes Portinho, 714 | novo hamburgo
3036 3397
farmacia@proderma.com.br
www.proderma.com.br

r. Joaquim nabuco, 1685, loja 2 | novo hamburgo
3066 6005 | 3556 4961

vanityjoias@terra.com.br
www.vanityjoias.com.br

av. dr. maurício Cardoso, 1790 | novo hamburgo
3398 9044
mangia@mangia.com.br
facebook/mangia.alimentos.especiais

av. dr. maurício Cardoso, 1816 | novo hamburgo
3239 0925 | 3239 0938
contato@lojasix.com.br

www.lojasix.com.br
Six

r. Tamandaré 140, sala 1302 | novo hamburgo
3781 2217
tuannybalen@twbarquitetura.com
www.twbarquitetura.com

r. major luiz Bender, 290 | novo hamburgo 
3594 7900

atendimento@prodonto.odo.br

av. dr. maurício Cardoso, 1796 | novo hamburgo
3239 0266

mmenegat@mmenegat.com.br
www.maisonmenegat.com.br

r. montenegro, 228 | novo hamburgo
3593 8811
www.santespa.com.br

arquitetura

Contato
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Arq. Gladis Killing

Salão de Festas

Espaço Gourmet

Fitness Center

Piscina

Churrasqueira

Salas com amplas aberturas

Rua Aimoré, 399
Localização:



Proteção e alta tecnologia. Você protegido.

Augusto Jung, 321 - NH - 3594 1214
www.protector-rs.com.br

Você só precisa ter um cachorro
se tiver amor por ele. 

Nós cuidamos da sua segurança.


