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BARBARA KATZ MIGLIORI
Arquiteta de formação e 

editora de moda por vocação 
apaixonada, trabalhou 15 anos na 
revista Vogue, de onde saiu como 

diretora de moda, em plena 
pandemia, para dar um rumo 

100% digital à sua carreira.
@barbaramigliori

VALDERSON DE SOUZA
É consultor astrológico e 
pesquisador das Ciências 

Tradicionais. Colaborou com 
diversos programas de rádio e TV, 
e participa de aQuadra desde sua 

fundação. É praticante da Cerimônia 
do Chá e do Caminho da Flor.

@valdersondesouza

MARCEL ODA
Arquiteto e designer de interiores, 
é monge budista ordenado pela 

Jodo Shinshu Hongwanji-ha 
em Kyoto, Japão. Praticante de 

Cerimônia do Chá, professor de 
Shodo, caligrafia japonesa pela 
Associação Shosai Shoken de 

Tóquio. @marcel_oda

FRANCESCA GASTONE
Arquiteta e ilustradora com base 
em Milão, já morou em São Paulo 
e Hong Kong. É especializada em 
ilustração editorial para revistas e 

livros, com especial vocação pelos 
humanos e sua maneira de habitar 

o mundo.
@atelierfyumi.com

Foto Jade Gadotti

C o l a b o r a d o re s

Amamos São Paulo e sua rica diversidade étnica e cultural, 
herança de diversos povos que ajudaram a construir nos-
sa história, por isso escolhemos, primeiro, o Japão, tão 

presente em nosso dia a dia por meio da gastronomia, literatura, 
arquitetura e um bairro – a Liberdade –, que influenciam o nosso 
estilo de viver.

O Japão em São Paulo é o fio condutor da edição. E começa na 
capa, ilustrada pela designer italiana Francesca Gastone, que retrata 
duas culturas unidas pelo intercâmbio cultural e pelo respeito.

Na minha infância, o país despertou curiosidade quando meu pai 
foi convidado a trabalhar no Japão, e a família – descendentes de 
italianos – começou a aprender o idioma e a desvendar um mundo 
novo. A mudança não aconteceu, mas desde aquela época cultivo 
imenso fascínio pelo país.

Em busca de dicas, nos deparamos com muitas novidades. A 
Expo Osaka, que acontecerá na cidade-irmã de São Paulo, em 2025, 
terá um pavilhão brasileiro maravilhoso do arquiteto Marcio Ko-
gan, que apresenta um olhar novo sobre a Amazônia.

À medida que a edição se desenvolvia, ficava evidente a necessi-
dade de aumentar o número de páginas para revelar tanto conte-
údo incrível e pessoas maravilhosas. Elas podem ser conferidas na 
seção Caminhada, nas dicas de lugares e de restaurantes secretos, 
frequentados sobretudo por japoneses. 

Mais que uma tendência de decoração, wabi-sabi é uma filosofia 
de vida presente no projeto de Alan Chu, em Arquitetura. A influ-
ência oriental na moda, na visão de Barbara Katz Migliori. A riqueza 
das artes milenares, vivas ainda hoje. E o Japão em São Paulo na vi-
são do cônsul Ryosuke Kuwana.

Que essa experiência seja uma bela viagem! 

Helena Montanarini  
Publisher
@hmontanarini

Bem-vindos à primeira 
edição do ano!





“Mostre seu  
coração no papel que ele 
sabe o melhor caminho!”

Po r  Ma n ga ká  Fa b i o  S h i n

@fabioshin



Localizado no Jardins, encontre seu refúgio no Anantara Spa.
Viva uma experiência imersiva, que conecta corpo e mente, com 
massagens que oferecem benefícios holísticos da tradição tailandesa, 
em um dos mais conceituados hotéis da capital paulista, o Tivoli Mofarrej São Paulo.

Faça sua reserva através do site: www.tivolihotels.com ou pelo telefone 11 3146 6421

No Anantara Spa, as melhores jornadas não são ditas, são sentidas.

Alameda Santos, 1437 - Cerqueira César, São Paulo - 4° andar. 

Faça sua reserva através do site: www.tivolihotels.com ou pelo telefone 11 3146 6421
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Cônsul- Geral do Japão 

em São Paulo desde 
agosto de 2020, Ryo-

suke Kuwana tem longa carrei-
ra na diplomacia. Após ingres-
sar no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros do Japão, cumpriu 
um estágio de língua espanhola 
na Espanha, e serviu nas repre-
sentações diplomáticas na Bo-
lívia, nos Estados Unidos, no 
Chile, em Genebra, tendo sido 
no México seu último posto. 

Ele se diz honrado com o 
cargo e conta que ficou im-
pressionado com as inúmeras 
contribuições dos imigrantes 
japoneses e seus descendentes 
ao Brasil. Confira a entrevista.

Qual é a sua impressão sobre 
o Brasil?Mesmo antes de vir 
trabalhar no Brasil, sabia que 
este era um país muito grande, 
uma potência em recursos, meio 
ambiente e diversidade cultural, 
mas confesso que me surpreen-
di. Residir no Brasil me fez per-
ceber que o país é muito maior, 
rico e diverso do que pensava.

O que mais o surpreendeu 
por aqui? Com certeza, o aco-
lhimento do povo brasileiro, a 
riqueza multicultural e a forte 
presença da comunidade ni-
po-brasileira. Mesmo sabendo 
que o país tinha a maior comu-
nidade japonesa fora do Japão, 
me impressionam as inúmeras 
contribuições dos imigrantes 
japoneses e seus descendentes 
ao Brasil: como seu importante 
papel no desenvolvimento agrí-
cola nacional, no aumento da 
diversidade hortícola e frutíco-
la, o grande número de festivais 
culturais e o sucesso da culinária 
japonesa, a forte presença das 
artes marciais e a transmissão 
de valores, entre muitas outras.

Para Ryosuke Kuwana, 
cônsul-geral do  

Brasil em São Paulo, 
laços históricos e 
humanos valiosos  

unem Brasil e Japão

Qual é o intercâmbio mais re-
levante entre Brasil e Japão? 
Nosso intercâmbio é muito re-
levante em todos os seus aspec-
tos. Temos um laço histórico e 
humano valioso, baseado na co-
munidade nikkei, e desenvolve-
mos há décadas um importante 
intercâmbio comercial, agrícola 
e de investimentos. Temos eco-
nomias muito grandes e com-
plementares – o Japão necessita 
de muitos recursos naturais e 
alimentares abundantes no Bra-
sil, e pode oferecer tecnologia de 
ponta e capital necessários para 
o desenvolvimento brasileiro. 
Também compartilhamos valo-
res universais – como democra-
cia, direitos humanos e estado de 
direito – e temos um forte com-
promisso com a garantia da paz. 

Tenho convicção de que nossa 
parceria é capaz de impulsionar 
não só o desenvolvimento de 
nossos países, mas é crucial para 
fazer do mundo um lugar me-
lhor, sobretudo quando obser-
vamos o que está acontecendo 
em outras regiões do globo

Ainda há muitos brasileiros tra-
balhando no Japão? Segundo 
as estatísticas mais recentes, co-
letadas em 2021, mais de 200 mil 
brasileiros moram no Japão – sen-
do a quinta maior comunidade de 
estrangeiros residentes no Japão.

A grande população de des-
cendentes japoneses em São 
Paulo dá à cidade uma impor-
tância para o governo do Ja-
pão? Com certeza! São Paulo é 
a capital da comunidade nikkei 
no mundo! Cerca de 2,3 milhões 
de nikkeis vivem na América 
Latina, sendo o Brasil lar de 
aproximadamente 2 milhões – 
60% vivendo no estado de São 
Paulo. A importância da cidade 
pode ser comprovada pela for-
te presença da cultura japonesa, 
do grande número de empresas 
operando aqui e das diversas 

parcerias do governo japonês 
com entidades locais.

O que mais gosta de fazer em 
São Paulo?  São Paulo é uma 
cidade cosmopolita onde me 
sinto muito confortável. Além 
de reunir um pouco de cada re-
gião do Brasil, tem uma grande 
presença de povos e culturas do 
mundo todo convivendo harmo-
niosamente – o que é fantástico. 
Isso torna a cidade um ótimo 
lugar para desfrutar de eventos 
culturais e gastronômicos. As-
sim como abriga a Japan House 
São Paulo, há inúmeros centros 
culturais e museus fascinantes 
que visito sempre que possível. 
Também gosto muito de desfru-
tar da culinária brasileira, como 
churrasco, feijoada, a diversida-
de de frutas; da ótima culinária 
japonesa, seja a mais tradicional 
ou de inspirações locais; e da ex-
celente cozinha internacional.

Por favor, fale um pouco sobre o 
trabalho do Consulado: a procu-
ra mensal por vistos, se aumen-
tou ou diminuiu antes e após a 
pandemia, seus projetos. As so-
licitações de vistos, que estavam 
restritas devido à COVID -19, 
foram liberadas no segundo se-
mestre de 2022 e já estão alcan-
çando os níveis pré-pandemia. O 
Japão está aberto aos brasileiros 
e espero que muitos possam co-
nhecer as belezas e atrações de 
nosso país. Quanto aos projetos, 
continuaremos nos dedicando a 
fortalecer os distintos laços exis-
tentes entre Japão e Brasil – e es-
tamos trabalhando diariamente 
para isso. Em reunião recente 
com o governador Tarcísio de 
Freitas,  pudemos conversar 
sobre vários projetos e espero 
que ele possa visitar o Japão no 
futuro próximo. Além disso, 
continuarei com o meu com-
promisso de promover a cultu-
ra, a gastronomia e o turismo no 
Japão, participando também de 
diversos eventos na capital e no 
interior. Essa é a minha missão e 
me esforçarei para cumpri-la da 
melhor forma possível!



Celebre o dia a dia.

@emporiofasanowww.fasanoemporio.com.br

Rua Bela Cintra, 2.245 – Jardins
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São Paulo abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão 
– mais de 1,5 milhão de japoneses e seus descendentes. 

Desde que os primeiros deles pisaram em solo brasileiro 
em 1908, São Paulo foi ganhando cada vez mais influência dessa 
cultura milenar admirável.

Os japoneses enriqueceram o Brasil e, especialmente a 
metrópole paulistana, ao proporem experiências na gastronomia, 
nas artes com os mangás, música, origami e ikebana; nos esportes 
com as artes marciais – caratê, judô, aikidô, jiu-jítsu –, na filosofia, 
na religião, na saúde, e materializaram tudo isso em alguns 
espaços onde é possível se sentir em pleno Japão.

Em São Paulo, o Japão oficial está no consulado obviamente, 
e em mais 3 locais que são a porta de entrada para o universo 
cultural nipônico ao divulgarem a cultura japonesa no Brasil, em 
suas várias formas de expressão, contribuindo também para o 
enriquecimento da cultura brasileira.

O JAPÃO É AQUI
Brasil e Japão 
possuem 
culturas, 
hábitos e 
jeitos de ser 
diferentes, mas 
estão ligados 
por laços 
profundos
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Foi fundada em 1955 com a missão de 
organizar as comemorações dos 50 anos da 
imigração japonesa no Brasil, em 1958.

De lá para cá, muita coisa mudou, mas a 
entidade se mantém firme em representar 
a comunidade nipo-brasileira e 
promover a preservação e divulgação 
da cultura japonesa no Brasil e da 
brasileira no Japão, incentivando 
iniciativas com esse propósito. 

É responsável pela curadoria e manutenção do Pavilhão 
Japonês; do Centro Esportivo Kokushikan Daigaiku, localizado 
em São Roque, uma propriedade de 582m2, onde está instalada a 
Associação Mallet Golf Kokushikan com dois campos de 18 buracos 
e, ao lado do Ginásio de Esportes, a associação Cotia Seinem 
Renraku Kyoguikai está construindo uma casa de cerimônia de chá 
e jardim japonês; e do Museu da Imigração Japonesa, localizado em 
seu prédio, que possui o maior e mais completo acervo relacionado 
à história da imigração japonesa no Brasil.

Promove cursos de gastronomia, festival de cinema japonês, 
palestras, workshops, comemorações e eventos que atraem 
pessoas de todas as procedências. 
Rua São Joaquim, 381  |  bunkyo.org.br

Primeira unidade da iniciativa global do governo japonês – 
seguida por Londres e Los Angeles –, foi inaugurada em 2017 
para apresentar o Japão contemporâneo, sem esquecer suas 
raízes e tradições, combinando arte, tecnologia e negócios, 
como forma de reforçar a ponte entre os dois países. 

Com projeto do consagrado arquiteto japonês Kengo Kuma, 
em parceria com o escritório paulistano FGMF Arquitetos, 
possui um espaço de 2.600m2 distribuídos em um piso térreo e 
mais dois andares, preenchidos com exposições e eventos que se 
alteram com frequência, além de lojas, café, restaurante, espaço 
multimídia e salas de seminários.

Tantos atrativos conquistaram o público: até janeiro de 
2023, o centro cultural nipônico já recebeu cerca de 2.800.000 
visitantes e 40 exposições inéditas.

Além disso, a arte japonesa do encaixe usando a madeira 
Hinoki em sua imponente fachada tornou-se um dos principais 
pontos de interesse da celebrada Avenida Paulista. O espaço 
apresenta um pouco do que o Japão tem de bom na gastronomia, 
nas artes, em produtos, expondo a cultura japonesa e alguns 
conceitos sobre respeito e também sobre profissionalismo e 
cuidado pelos produtos e serviços oferecidos.

Fundada em 1956, mantém-se na liderança da difusão da cultura 
milenar japonesa, através da promoção de cursos de língua 
japonesa, cursos de artes japonesas, além dos cursos de língua 
portuguesa para estrangeiros, palestras e eventos.

Nesses longos 66 anos de existência, a entidade estima que 
cerca de 45 mil alunos passaram pelos seus cursos, e muitos 
tornaram-se professores de língua japonesa, tradutor e intérprete 
e colaboradores de empresas multinacionais japonesas.

“A Aliança Cultural Brasil-Japão possui um papel 
representativo junto às demais entidades que fomentam e 
compartilham valores da cultura japonesa. Nos cursos oferecidos 
pela nossa escola, seja de idioma japonês ou de shodô ou mangá, 
a interação entre alunos e professores segue algumas das 
principais tradições japonesas. Sendo assim, acreditamos que o 
nosso aluno (descendente de japonês ou não) absorve e carrega 
consigo esses valores para outras áreas, tanto no aspecto familiar 
quanto na sua carreira”, revela a direção. Essas ações são ótimas 
aliadas à boa e já conhecida simpatia brasileira.
Rua Deputado Lacerda Franco, 328
site.aliancacultural.org.br

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA 
E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – BUNKYO 

JAPAN HOUSE SÃO PAULO 

ALIANÇA CULTURAL BRASIL-JAPÃO 

Japan House
Av. Paulista, 52
japanhousesp.com.br  
@japanhousesp
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Mala do acervo do  
Museu da Imigração Japonesa



Meus favoritos
ONDE ESTUDAR JAPONÊS: 
Aliança Cultural Brasil-Japão: é a escola de 
japonês mais conhecida em São Paulo. O 
método de ensino é bem organizado, e você 
pode optar pela aula presencial ou online. 
@culturaalianca

Mirai Idiomas: focada no ensino de japonês 
online, tem cursos mais personalizados e 
individuais, bem como em pequenos grupos. 
Bom para quem não tem tempo, como é o 
meu caso. @miraiidiomas

Fundação Japão: possui uma plataforma de 
ensino de japonês chamada Minato. fjsp.org.br

LOJAS LEGAIS PARA CONHECER NO JAPÃO 
Daiso em Harajuku: é uma Daiso bem grande, 
com vários andares, no bairro de Harajuku. 
Você vai se perder com tanta coisa que nunca 
ouviu falar, mas que quer comprar já! 
timeout.com/tokyo/shopping/daiso-harajuku

Don Quijote (mais conhecida como Donki): 
é uma rede de lojas do Japão que vende 
literalmente de tudo. Tem roupas, joias, 
cosméticos, comida, eletrônicos e até cosplay. 
Dá para passar umas boas horas se divertindo 
no local, que normalmente tem vários andares.  
donki.com

Uniqlo: uma das lojas japonesas mais famosas 
no exterior. São roupas simples, básicas, mas 
com muito estilo. Além disso, são acessíveis 
e com qualidade. Sempre que vou ao Japão, 
dou uma passada lá. Meu marido diz que as 
camisas da Uniqlo são as melhores que ele já 
usou, porque não amassam. uniqlo.com

Para atender à demanda de turistas do Brasil, a Organização Nacional de Turismo Japonês 
– JNTO oferece o Tourist Information Desk na Japan House São Paulo (Av. Paulista, 52), 
onde uma equipe especializada disponibiliza aos visitantes, gratuitamente, amplas informações 
sobre quando e como viajar para o Japão, onde se hospedar, o que comer e visitar, entre outras 
orientações valiosas.

Interessados em planejar uma viagem, ou simplesmente conhecer melhor o Japão, podem 
visitar o Desk da JNTO aos finais de semana e feriados, ou a qualquer momento explorar o site 
www.japan.travel/pt/br/ para sugestão de itinerários, dicas de viagem e muito mais.

O prédio cor- de -rosa que abriga o 
Instituto  Tomie Ohtake  tornou-se 
ponto de referência em São Paulo desde 
2001, quando foi inaugurado. 

Projeto do filho Ruy, o centro de arte 
é comandado pelo outro filho, Ricardo, 
que usa as leis de incentivo para pro -
mover exposições nacionais e interna-
cionais de artes plásticas, arquitetura 
e design. Como homenageia a artista 
que lhe dá o nome, o instituto sem fins 
lucrativos desenvolve exposições que 
focalizam os últimos 60 anos do cená-
rio artístico, organizando mostras de 
Louise Bourgeois, Yayoi Kusama, Salva-
dor Dalí, Joan Miró, Frida Kahlo, entre 
outras, além de exibir obras da própria 

Tomie pelo menos uma vez por ano.
Um dos mais visitados centros cultu-

rais da cidade, com 1,2 milhão de visi-
tantes por ano, enfrenta o desafio oca-
sionado pela pandemia.  “Atualmente 
estamos trabalhando para recuperar 
os visitantes que mantínhamos antes 
da pandemia. A frequência no cinema, 
exposições e show caiu, menos no te-
atro”, conta Ricardo Ohtake,  gestor 
cultural, arquiteto e urbanista, artista 
gráfico e diretor do instituto.

PLANEJANDO A VIAGEM

Instituto Tomie Ohtake
Rua Coropés, 88 - Pinheiros
institutotomieohtake.org.br
@institutotomieohtakel

Tokyo

KyotoNagasaki

Sapporo

INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Osaka

Vi d a  d e  B a i r r o

Ricardo Itsuo Ohtake Presidente 
do Instituto  Tomie Ohtake
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Leia a matéria completa
sobre compras no Japão 
no nosso site

Por  Tatiana Aoki*

*Tatiana Akoi Mestre em Ciências da 
Comunicação pela USP e jornalista pela 
UNESP, foi correspondente internacional e 
social media no Japão. É CEO na Aoki Media, 
empresa de comunicação criativa com clientes 
institucionais dos EUA e Japão. 



Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2113  www.donatelli.com.br  @donatellitecidos  

Na minha casa tem 

ESPECIALISTA EM TECIDOS PARA DECORAÇÃO HÁ 80 ANOS

Acesse nosso 
endereço e 
contato pelo 
QR Code

Anúncio Donatelli Tecidos-fev2023.indd   1Anúncio Donatelli Tecidos-fev2023.indd   1 07/02/2023   20:2907/02/2023   20:29
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A FLORESTA 
AMAZÔNICA VAI  

AO JAPÃO

O Brasil já tem o projeto que vai 
representá-lo na Expo 2025, em 
Osaka. Marcio Kogan, arquiteto 

e fundador do escritório MK27, venceu o 
concurso realizado pela Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportação e Investi-
mentos (ApexBrasil) para levar o Pavilhão 
Brasil para a Expo Osaka 2025.

O projeto que explora a sustentabilidade 
é encabeçado pelos profissionais dos escri-
tórios MK27 e Magnetoscópio que, além 
de Kogan, tem a arquiteta Renata Furla-
netto como autora.  

Em uma área construída de 2.806 m2, vai 
abordar o maior patrimônio do país, a Flo-
resta Amazônica, revelando a sua impor-
tância na busca por aliviar as pressões cli-
máticas e ambientais do mundo. Seus três 
andares propõem experiências imersivas, 
com efeitos às vezes sensoriais. 

Marcio Kogan tem uma relação profunda 
com o Japão. Em entrevista exclusiva, ele con-
ta como foi a criação do projeto vencedor.

Como consegue unir Brasil e Japão? 
Uma geração de arquitetos incríveis como 
Ka z u yo  S e j i m a ,  Ryūe  Ni s h i z awa  ( s ó  o 
Teshima Museum of Art vale uma passa-
gem aérea para o Japão), Toyo Ito, Kengo 
Kuma, Sou Fujimoto e Junya Ishigami (o 
Art Biotop Water Garden também vale a 
viagem), tiveram uma grande influência 
do nosso modernismo e principalmente 
de Oscar Niemeyer.

Mas um bom exemplo desta união esta-
rá no pavilhão de Osaka, num restaurante 
japonês onde convidaremos o chef Hiroya 
Takano, do restaurante Shin Suzuran, que 
faz uma culinária japonesa com ingredien-
tes amazônicos. Quem for poderá comer o 
sunomono de vitória-régia com lichia ou 
um tempurá de urtiga.

Qual foi sua maior inspiração na cria-
ção do Pavilhão?  Um elemento muito 
importante no nosso projeto foi a cura-
doria do Marcello Dantas e seu time da 
Magnetoscópio, que trouxeram o tema dos 
“Rios Voadores”, um fenômeno atmosféri-
co que transforma o vapor gerado pela flo-
resta amazônica em chuva em quase todo 
o Brasil, propiciando através da agricultura 
comida para bilhões. Vários cientistas en-
volvidos nesta pesquisa chamam a atenção 
ao desmatamento da Amazônia que poderá 
trazer um colapso em todo esse ecossiste-
ma. A equipe do Studio MK27 simplesmen-
te deu forma a esta ideia. 

Somam-se a ela artistas como Laura Vin-
ci, que criará as nuvens e o japonês Makoto 
Azuma que será responsável por mostrar 
a biodiversidade do nosso país. E também 
vale citar a cooperação de Antonio Nobre, 
um dos cientistas brasileiros mais influen-
tes da atualidade.

www.studiomk27.com
studiomk27



Comida de rua: recomendo experimentar dois clássicos da cidade:

Okonomiyaki: é uma panqueca japonesa feita com ovos, farinha, repolho, legumes, às 
vezes camarão, bacon. É quase impossível não gostar, porque é crocante, sequinha e 
bem servida!

Takoyaki: já famosos no bairro da Liberdade, esses bolinhos de polvo são simplesmente 
imperdíveis, e a origem é de Osaka. Então, se estiver por lá, não deixe de provar o 
takoyaki original.

MEUS FAVORITOS EM OSAKA

15
E x p o/ O s a ka

1838 Jardim América   
 Rua Colômbia, 100     

11 2539.8444

1838 Estados Unidos   
Rua Estados Unidos, 1838   

11 3064.0000

No pavilhão brasileiro, o tema da água como 
fonte da vida através dos Rios Voadores, 
nuvens carregadas de água que voam sobre 
nosso território 

CIDADES-IRMÃS 
Osaka é cidade-irmã de São Paulo desde outubro de 1969. Além da 
amizade crescente entre o povo japonês e o brasileiro desde a primeira 
leva de imigrantes que chegou ao Brasil em 1908, ambas as cidades 
tinham planos urbanísticos arrojados, cooperação nos campos científico 
e tecnológico e a existência de numerosas organizações industriais 
sediadas em Osaka e com filiais em São Paulo. Os acordos bilaterais 
entre as cidades são importantes para troca de conhecimentos e 
estreitamento da amizade entre os povos.
Há intercâmbios comemorativos como visitas de delegações durante o 
aniversário da filiação.
As filiações também atuam como catalisadores para estimular 
intercâmbios de nível individual, organizacional e corporativo em áreas 
respectivas, como negócios, tecnologia, educação, cultura e esportes.
“Os acordos bilaterais de Cidades-Irmãs podem propiciar troca de 
conhecimentos sobre políticas públicas e projetos em diversas áreas 
como programas de saúde, políticas culturais e outros temas de interesse 
mútuo das cidades. Esses acordos servem como canais de estreitamento 
de laços de amizade entre elas, buscando o fortalecimento dos laços de 
amizade entre os povos e a criação de agendas de trabalho conjuntas.”
documentacao.camara.sp.gov.br | city.osaka.lg.jp/

De 13/04 a 13/10/2025
Local: Yumeshima, Osaka

A cidade de Osaka vai sediar a Exposição Universal – Expo 
2025 pela segunda vez, com o tema “Conceber a socieda-
de do futuro, imaginar a nossa vida amanhã”, entre abril e 
outubro de 2025.

expo2025.or.jp

Por  Tatiana Aoki



Inspirado no templo Horyu, locali-
zado na cidade de Nara, a Torre de 
Miroku Luz do Oriente nos trans-

porta de corpo e alma ao Japão.
Localizada em Ribeirão Pires, com 

acesso exclusivo pela Represa Billin-
gs,  é necessário realizar um traslado 
a bordo do barco Koryu, com dura-
ção aproximada de 10 minutos, para 
vislumbrar o mundo ideal,  pleno de 
“verdade, virtude e beleza”, conforme 
anunciou Meishu Sema, fundador da 
doutrina messiânica, cujo principal 
fundamento é o Johrei ou Luz Divina.

O projeto utilizou técnica mista de 
construção, em que a estrutura inter-
na de vigas e colunas se constitui de 
concreto armado e a sustentação do 
telhado, sobreposto em cinco andares, 
feita no padrão da tradição japonesa 
de encaixe de madeiras, no qual as vi-
gas são fixas sem a utilização de pregos 
e parafusos. Tal metodologia permitiu 
à Torre de Miroku ser a primeira no 
mundo a possuir um vão interno livre 
até o topo.

Cerca de mil pessoas visitam o Com-
plexo Torre de Miroku mensalmen-
te. As visitas são de 1h40 e devem ser 
agendadas. Os monitores apresentam 
os elementos culturais e históricos, a 
iconografia religiosa e os detalhes da 
construção.  E ainda se pode participar 
de uma curta cerimônia para receber a 
Luz da oração e do Johrei emanada no ri-
tual. “Nos finais de semana, durante o pe-
ríodo de visitação, são realizadas curtas 
cerimônias para que os visitantes pos-
sam receber a Luz da oração e do Johrei 
emanada no ritual. A participação é op-
cional”, conta Eliane Nakahashi, ministra 
religiosa e coordenadora do receptivo.

SINTA-SE 
NO JAPÃO

Torre Miroku
Av. Palmira, 450 – Represa – 
Ribeirão Pires
tamatur.com.br
@torre_de_miroku_oficial

Como chegar
Traslado para a Torre de 
Miroku com saída do Tahiti 
Náutica Club - Av. Palmira, 
450 - Represa, Ribeirão Pires
tamatur.com.br
@tamaturismo

Fugindo do óbvio bairro da Liberdade, reduto 
oriental por excelência, cenário de lojas, 
restaurantes, mercados e livrarias com sotaque 
japonês, há lugares em São Paulo nos quais nos 
sentimos como se realmente estivéssemos no Japão. 

Contemplação 
da arte
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Casa Tomie Ohtake
Rua Antonio de Macedo Soares, 1800 – 
Campo Belo

Visitado pela maioria das autorida-
des japonesas que vieram ao Bra-
sil, o Pavilhão Japonês simboliza 

a gratidão do Japão ao povo brasileiro pela 
acolhida aos imigrantes japoneses.

A construção inspirada no Palácio Kat-
sura, em Quioto, foi doada à cidade de São 
Paulo em 1954, na comemoração do IV 
Centenário de sua fundação.

Com o uso de materiais (madeiras, pedras 
vulcânicas do jardim, lama de Kyoto que dá 
textura às paredes) e técnicas tradicionais 
japonesas de construção em madeira utili-
zando ensambladuras, é composto de um 
edifício principal suspenso, que se articula 
em um salão nobre e salão de exposição, sala 
para cerimônia do chá, jardim, um lago que 
abriga cerca de 320 carpas e uma pequena 
mostra da memória e cultura japonesas com 

Tombada como patrimônio pelo 
Conselho Municipal de Preserva-
ção do Patrimônio Histórico, Cul-

tural e Ambiental da Cidade de São Paulo 
– Conpresp em 2013, a casa-ateliê da ar-
tista Tomie Ohtake será, ainda neste ano, 
um centro cultural. Localizada no Campo 
Belo, foi habitada por Tomie desde 1970, até 
a morte da artista, em 2015.

Além de conferir a residência que foi mo-
radia, ambiente criativo e lugar de encon-
tros de uma das principais representantes 
da arte abstrata no Brasil, haverá pequenas 
exposições de Tomie e de outros artistas. “A 
partir da obra, vamos mostrar um pouco da 
arquitetura – o imóvel é um projeto premia-
do de Ruy Ohtake”, conta Ricardo Ohtake. 
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PARQUE BUNKYO 
KOKUSHIKAN

O Festival das Cerejeiras 
Bunkyos – Sakura Matsuri, 

incluído no calendário oficial 
de eventos de São Roque, é 
realizado em julho, época de 

floração dos pés sakura.
Estr. Mun. do Carmo, 801 – 
Canguera, São Roque – SP

bunkyo.org.br
@parquebunkyo

SOLO SAGRADO DE 
GUARAPIRANGA

Construído às margens da represa 
de Guarapiranga, o templo 

comporta até 17.500 pessoas 
para assistir aos cultos da Igreja 
Messiânica Mundial do Brasil.

Av. Prof. Hermann Von Ihering, 
6567 – Jardim Casa Grande

solosagrado.messianica.org.br/
@igrejamessianica

BOSQUE DAS CEREJEIRAS
No mês de agosto, é celebrada 
uma festa tipicamente japonesa 
para comemorar a florada das 
mais de 4.000 cerejeiras, que 
dura cerca de uma semana.

Parque do Carmo
Av. Afonso de Sampaio Sousa, 

951 – Itaquera
parquedocarmo.net
@parquedocarmosp

Pavilhão Japonês
Av. Pedro Álvares 
Cabral, s/nº
Parque do Ibirapuera 
– portão 10
@bunkyodigital

Símbolo de gratidão

A casa de Tomie 

exposição de peças de cerâmicas, trajes de 
guerreiros e outros objetos típicos. 

Há também a Matsu Store, que comercia-
liza objetos de arte, incluindo as criações 
dos artistas da Comissão de Arte Koguei 
do Bunkyo, e a cafeteria NaNayá sob a co-
ordenação da chef Cris Haruyama Sampei 
que, além da especialidade em confeitaria 
japonesa, serve vários pratos rápidos (ben-
tô), chá e sucos. 
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Se me pedissem para des-
crever, em poucas pala-
vras, como é o guarda-rou-

pa contemporâneo, eu diria que 
ele está precisamente dividido 
por um meridiano que separa 
Ocidente de Oriente. Explico. 
Se você observar as marcas, 
nacionais e internacionais, res-
ponsáveis por ditar as silhuetas 
das peças de roupa que vestimos, 
notará que elas trabalham ou em 
cima da construção sobre tecido 
plano, das linhas cartesianas, da 
dobradinha calça e blazer a que 
estamos acostumados; ou elas 
desconstroem tudo isso, pro-
pondo uma maneira de “ligar os 
pontos” que nada tem a ver com 
os eixos x e y. A essa última da-
mos o nome de desconstrutivis-
mo, ou mesmo japonismo.

Japonismo é o termo cunha-
do na segunda metade do sécu-
lo 19 para descrever tudo aquilo 
que o Ocidente emprestava este-
ticamente do Japão, seja nas ar-
tes, seja no design e até na moda. 
Paul Poiret, Vionnet, Coco 
Chanel, Jeanne Lanvin e Alix 
Gres foram alguns dos nomes 
que revolucionaram o vestir pro-
pondo novas maneiras de costu-
rar e decorar as roupas a partir 
de referências encontradas nos 
trajes típicos japoneses, em uma 
espécie de apropriação decorati-
vista com o objetivo de conferir 
um caráter quase exótico à esté-
tica eurocentrada vigente.

O japonismo na moda, no en-
tanto, só encontrou seu grande 
momento de transgressão na 
década de 80, quando estilistas 
orientais usaram todo o conhe-
cimento têxtil e construtivo, 
além de conceitos enraizados 
na cultura japonesa, para criar 

Algumas  
estilistas brasileiras 

contemporâneas 
se inspiram 

em referências 
japonesas, 

como Paula Raia, 
Neriage  

e  A. Niemeyer,  
entre outras

@paula_raia  
@neriage_  

@a_niemeyer 

Nascido como 
uma referência do 
exótico, como se deu 
a transformação do 
japonismo na grande força 
revolucionária da moda 
contemporânea

quase um novo jeito de vestir, 
muito mais conceitual e to -
talmente apartado do que se 
praticava até então. Os tecidos 
eram outros, os cortes eram 
assimétricos, até mesmo as for-
mas de construir mangas, golas 
e pernas era própria. Havia ain-
da a predileção por tons neutros 
e sóbrios e uma certa ausência 
de decoração, confiando que a 
construção de cada peça fala-
ria por si só. Kenzo Takada, 
Issey Miyake, Kansai Yama-
moto, Rei Kawakubo, Yohji 
Yamamoto foram os grandes 
precursores do minimalismo 
que, alguns anos mais tarde, 
consagrou a escola dos “Seis 
da Antuérpia”, ou seja, os esti-
listas belgas que botaram de pé 
a maior desconstrução do high 
fashion que já se deu até hoje.

Pouco se inventou depois 
disso. Há quem acredite que a 
desconstrução proposta nas 
décadas de 80 e 90 foi o último 
grande momento revolucioná-
rio da moda até os dias de hoje, 
quase 30 anos mais tarde. Vesti-
mos, em 2023, uma mélange de 
todas essas heranças, e é inegá-
vel que estamos mergulhados 
na era dos propósitos, das ver-
dades, dos processos produti-
vos e da sustentabilidade, o que 
automaticamente tira a luz do 
objeto em si e a direciona para 
tudo aquilo que diz respeito aos 
seus bastidores. 

Considerando esse contexto, 
fica muito mais difícil apontar 
referências explícitas ao japo-
nismo ou a qualquer outra es-
cola quando estudamos a moda 
contemporânea, ainda que seja 
evidente que a vanguarda re-
corra a dobraduras, plissados, 
dobras e encaixes típicos das 
vestimentas orientais quando 
a ideia é oferecer algo novo e 
propositivo à mulher que dese-
ja fugir da mesmice do terninho 
clássico. Sempre haverá espaço 
para uma alfaiataria clássica 
impecável, mas nada como um 
toque de ousadia quando se de-
seja ir de encontro com a nossa 
versão mais vanguardista. 

Por  Barbara Katz Migliori

A MODA
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ROUPA COM IDENTIDADE

C A B A N A S  R U D Á
U m  r e f ú g i o  e xc l U s i vo  n a  m a n t i q U e i ra  

o n d e  o  c o n f o rt o  e n c o n t ra  a  n at U r e z a

g o n ça lv e s  - mg
www . ca b a n a s rU da . c o m . b r    @ ca b a n a s _ rU da

Quimono, o tradicional traje japonês, faz 
parte da cultura do país e se mantém vivo 
há mais de 2 mil anos porque se renovou. O 
governo investe em revitalizar a vestimenta 
na sociedade Nikkei espalhada pelo mundo 
por meio de cursos presenciais e online.

Marcia Midori venceu o concurso e foi 
contemplada com uma bolsa para passar 
45 dias no Japão em curso intensivo, que 
incluiu workshops, visitas a museus e tece-
lagens e aulas de cada parte, de cada detalhe 
do quimono. “As aulas de Wasai para costu-
rar um quimono foram importantes. Apesar 
de as técnicas de costura serem as mesmas, 
cada professor faz à sua maneira, ou seja, 
podemos fazer do nosso jeito, desde que 
utilizemos as técnicas corretas.”

Marcia desmonta quimonos antigos com 
algum defeito e os transforma em quimono 
vestido. Ela começou a dar nova cara a qui-
monos antigos pela necessidade, já que, como 
cantora e apresentadora de eventos e festi-
vais da comunidade Nikkei, o figurino deve 
acompanhar o repertório de músicas japone-
sas, e o guarda-roupa precisa ser renovado. “A 
professora no Japão me disse que quimono 
é para ser usado eternamente, mas os jovens 
podem usar como quiserem. Eu desconstruo 

A cultura japonesa, a tradi-
ção de respeito ao tecido e seu 
uso herdados da avó, que se 
mudou do Japão para o Brasil 
aos 16 anos, são fortes influên-
cias nas criações de Paula Yne. 
Focada em design sustentável, 
ela reaproveita sobras de teci-
dos e forma um quebra-cabeça 
de formas, texturas e cores, que 
resulta em peças únicas.

Dobras, amarrações e pregas 
têm uma pegada oriental e dão 
o ajuste e o volume às roupas, 
enquanto a harmonia de tex-
turas, recortes, cores e tecidos 
traduzem a brasilidade e o mo-
vimento do corpo feminino.  
@paula_yne

para criar outra coisa. O tradicional é feito em 
seda e costurado à mão, pois a costura à má-
quina estraga o tecido. Para lavar, é preciso 
descosturar e costurar novamente.”

Os estilos, motivos, cores e materiais 
obedecem a um código complexo, de acor-
do com a idade, estado civil e ocasião. “O 
fashion quimono tem forma tradicional, 
mas com estampas modernas, obis (faixas 
de amarrar na cintura) que não amassam ou 
com nós prontos, que agradam aos jovens.”

Os quimonos dresses de Marcia fazem 
s u c e s s o :  vi e r a m  a s  e n c o m e n d a s  e  u m 
novo business.

Cantora e apresentadora em eventos da cultura 
japonesa com o pseudônimo Mayumi Takahashi, 
Marcia Midori começou a reciclar quimonos para 
renovar o guarda-roupa para suas apresentações.   
@mayumihandmadearts | @mayumitakahashi.brasil

Po r 
Ma rc i a  Mi d o r i
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A cultura japonesa está embebida em São Paulo tal qual uma caipirinha de saquê. Ao tirarmos os sapatos 
para entrar neste roteiro buscamos o que há de mais japonês em São Paulo, e percebemos que valioso 

mesmo é quando temos costumes diante de nós naturalizados. O que deve ser celebrado é esta fusão quase 
indivisível cotidiana, pois ela foge do caricato. Visitamos lugares que nos transportaram ao Japão, comemos 

bem pagando muito ou pouco, e visitamos algumas lojas que exprimem a delicadeza da cultura.
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1. Confeitaria de Saiko Isawa  
no Rosewood
A chef pâtissière nascida 
em Tóquio e premiada 
internacionalmente assina a 
confeitaria no restaurante
Le Jardin. Comemos o Parfait e 
a Tarte tatin, impecáveis.
 Rua Itapeva, 435 – Bela Vista
@rosewoodsaopaulo

2. Atelier Morito Ebine
Móveis artesanais de design
contemporâneo, feitos com a
técnica milenar de encaixes,
dispensando o uso de pregos 
ou parafusos.
Rua Caminho da Montanha, 
296 – Santa Cruz, Santo 
Antônio do Pinhal
@morito.ebine

3. Cerâmica Kimi Nii
A artista Kimi Nii nasceu em
Hiroshima, Japão. Aos nove 
anos mudou-se com os pais 
para o Brasil, instalando-se 
em São Paulo. Dedica-se à 
cerâmica de alta temperatura 
(1300ºC) desenvolvendo 
esculturas e objetos utilitários 
em seu próprio atelier.
@kiminiiatelier

4. The Punch Bar
Japanese style cocktail bar.
Mediante reserva, o balcão, 
com apenas 11 lugares, 
oferece excelência e 
hospitalidade em drinques 
clássicos e autorais japoneses. 
Rua Manuel da Nóbrega, 76 – 
Loja 17 - Paraíso
@thepunchsp

5. Kotori
Uma mistura de Izakaya, 
yakitori e bar. O ambiente é 
agradável e a comida muito 
saborosa, claro. Pedimos o ebi 
tamagoyaki e o ebi katsudon.
Rua Cônego Eugênio Leite, 
639 – Pinheiros
@kotori.sp

6. Furoshiki Store
A loja vende tecidos 
tradicionais japoneses que, 
ao serem dobrados, podem 
ser usados como bolsas, 
embalagens, sacolas e 
acessórios de vestuário.
Japan House - Avenida 
Paulista, 52 - Bela Vista
@furoshikistore

7. Livraria Taschen 
 A pop up da Taschen em São 
Paulo, dentro do Estúdio Mula 
Preta Design, oferece  uma 
seleção dos melhores títulos 
da editora. 
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 
289 – Jardim América
@taschen_sp

7. Ryo Gastronomia
Figura entre os melhores
restaurantes japoneses da
atualidade e distingue-se dos
demais por ter atingido um
minimalismo tanto técnico 
quanto estético.
Rua Pedroso Alvarenga, 665 – 
Itaim Bibi  | @ryogastronomia

8. Mel Kawahara
Dobrar, vincar e plissar são a
essência das luminárias de 
papel de Mel Kawahara. 
Peças feitas à mão a partir 
da pesquisa de materiais da 
arquiteta.
Rua Mateus Grou, 260 – 
Pinheiros | @melkawahara

9. Vivianne Wakuda Pâtissière
Vivi descobriu a paixão pela
confeitaria yogashi, que mistura 
técnicas ocidentais com 
ingredientes da Ásia, no Japão. 
Seu cartão de visita é o
delicadíssimo choux cream.
Al. dos Nhambiquaras, 1410 – 
Moema | @viwakuda

11. Loja Mega Sake
O fundador Fabio Ota é o 
primeiro brasileiro a conquistar 
o título de Master Sake 
Sommelier. Impressiona a 
cadeia logística refrigerada do 
Japão ao Brasil para manter 
todas as qualidades da bebida.
Al. Joaquim Eugênio de
Lima, 1416 – Jardim Paulista
@megasake

12. Sozai Japanese Deli
Sōzai significa 
acompanhamentos para uma 
refeição. E esse é o forte da casa, 
as comidinhas e os petiscos.
Travessa Umberto Bignardi, 7 –
Paraíso | @sozaideli

Arquiteto e mestre em arquitetura 
pelo Mackenzie, com passagem 
pelos escritórios de Isay Weinfeld 
e Rem Koolhaas, na Holanda, 
atualmente desenvolve projetos 
autorais independentes. Nesse 
tour pelo Japão em São Paulo, 
garimpou pérolas. @felipessr

Endereços para conhecer, 
explorar e curtir

Po r  Fel i p e  SS  Rod r i g u e s

5

6

7

8

9

aQuadra 
indica

@livrariafonomag
Especializada em livros 
japoneses no Brasil

@danielkondo_
Designer gráfico, vencedor 
do Prêmio Jabuti 2022 
categoria infantil

@fernandayamamoto_
Moda autoral atemporal

@suzanayamauchi
Bailarina, arte-educadora e 
produtora

@hidekohonna
Ceramista brasileira com 
alma japonesa

@alinematsumotoflores
Designer de flores

@neusayamaguchi
Artista que desenha 
apenas bichos

@oficinauzynauzona
Teatro e produções teatrais

@lissasakaijiri
Artista visual, ilustrações, 
fotos e caligrafia

@catarina_gushiken
Artista plástica, paisagens 
e caligrafias sensitivas

@sushimarvegano
Sushis e sashimis veganos 
e pratos quentes

@hitovegano
Japonês e asiático vegano 

@restaurante.samurai
Gastronomia com área 
de refeições ao som do 
karaokê

@sushikenzoliberdade
Inspirado nas casas de 
sushi do Japão

@tanukisushioficial
Cozinha bem tradicional  
na Vila Madalena
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Wa b i - s a b i  é  u m a 
abordagem esté-
tica centrada na 

aceitação da transitoriedade e 
imperfeição da matéria. Na ar-
quitetura, representa uma cer-
ta austeridade original em que 
a pátina do tempo é bem-vinda. 
Não se trata de envelhecer pre-
maturamente a pintura terrosa 
da parede ou mesmo aplicar a 

O desgaste em virtude do tempo pode ser percebido 
como belo e sublime. Há beleza na imperfeição

WABI-SABI
NA ARQUITETURA

pátina a vasos recém-saídos do 
forno ou mesmo surrar tapetes 
novos para que pareçam velhos. 

O wabi-sabi, se compreendi-
do na sua essência, é muito mais 
do que uma tendência de deco-
ração, é uma filosofia de vida a 
longo prazo, e que se manifesta 
também no espaço. O projeto 
da Alecrim House, do arquiteto 
Alan Chu, é o essencial à brasi-
leira e promete ficar cada vez 
melhor com o tempo.

Na 
sala, poltronas 

Mapá, do Estúdio Orth 
(loja Acervo), e mesa de 

jantar Caetano do Aristeu Pires 
(Arquivo Brasília). Acima, sofá 

Baixo, de Guilherme Wentz (loja 
Hill House), mesa de centro 
feita por Chu com madeira 

de árvores do terreno, e 
pendente de Pati 

Herzog. 

Por  Felipe SS Rodrigues

Arquiteto e urbanista formado pela 
FAU-Mackenzie em 2001, trabalhou 
no escritório de Isay Weinfeld entre 
2010 e 2022, atuando como chefe 
da equipe de criação nos últimos 
anos. Em 2022 fundou o Alan Chu 
Arquitetura, em Brasília, próximo 
de sua outra criação – a Casa da 
Mangueira, em Alto Paraíso, na 
Chapada dos Veadeiros, Goiás.  
@alan_chu

ALAN CHU
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Na arquitetura e no design, o estilo oriental, principalmente 
o japonês, tem admiradores no mundo todo – graças à sua 

simplicidade, minimalismo e funcionalidade

FUNCIONAIS  
E MINIMALS
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Por  Karin Gimenes

Criação do Estúdio Manus, para 
Decameron, o móvel de linhas 
retas Sião é feito de madeira e 
alumínio pintado. @studiomanus  
@decameron_design

C140 para Carbono por Daniel Coutinho remete a 
pedras empilhadas e mariolas que são usadas para 
sinalizar trilhas no sofá, que pode ter diferentes 
configurações. @carbono_design  

Feito com argila preta e palha 
da costa, o vaso Resgate é da 
coleção de Pedro Galaso, que 
representa o resgate da natureza. 
@studiopedrogalaso 

Ofurô oval com 
encosto em 
madeira de cedro-
rosa maciço e cinto 
em aço inoxidável, 
um suspiro ao 
bem-estar.   
@deezign.com.br Cumbuca Sacrifical feita 

em porcelana, com queima 
Naked Raku, pela designer 
Nina Coimbra.  
@ninacoimbra

Vintage, a cadeira Ancestral 
em madeira ebanizada é, 
como diz a tradição, assento 
da pessoa mais velha da 
casa! Pair @_pair 

Mesa Dobra, por Lattoog para Dona 
Flor, remete às formas dos origamis e 
é produzida em alumínio, com várias 
possibilidades de cor. @lattoog
@donaflor_mobilia 

Feitos em madeira de demolição, os 
cestos Gávea, criação de Guilherme Sass 
para Dpot Objeto, podem ser usados em 
vários ambientes da casa. Bethânia Rocha.  
@sassguilherme   @dpotobjeto

As luminárias Trio, de Kiyoshis, por  
Mel Kawahara, exibe a tradição oriental 
em cada detalhe. @melkawahara
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itens essenciais

Chawan: a tigela 
para tomar chá

Chasen:  
batedor do chá 
de bambu

Furo: para esquentar a água. 

Chaki ou chaire: cerâmica para 
colocar o chá, acompanha uma 
roupinha que se chama shifuku.

Natsume: peça em madeira para 
colocar o chá fraco.

Kensui: recipiente de água servida

Hishaku: concha para pegar água 

Mizusashi: recipiente de água  fria

Chakin: lenço de linho branco para 
limpar o chawan.

Futaoki: peça para apoiar a tampa 
do kama.

Assista
a cerimônica
do chá com
Valderson

A CERIMÔNIA DO CHÁ
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Po r  Va l d e r s o n  d e  S o u z a

Nela encontram-se pra-
ticamente todas as ex-
pressões artísticas ni-

pônicas, desde a arquitetura até a 
caligrafia, passando pela cerâmica 
e pela culinária, entre tantas for-
mas de arte.

Aqui no Brasil quando que-
remos demonstrar amizade a 
alguém, convidamos para tomar 
um café, e no Japão esse mesmo 
sentimento de amizade e hos-
pitalidade motiva a realização 
de uma cerimônia do chá. O 
anfitrião faz o convite principal 
e o convidado escolhe os seus 
acompanhantes. Ideal é que se-
jam em até cinco pessoas e as-
sim o sentimento de acolhida se 
transformará em “omotenashi” 
(oferecer o melhor de si,  em 
uma tradução livre).

A cerimônia completa tem a 
duração de quatro horas e é com-
posta de acolhida, refeição, inter-
valo, chá forte e chá fraco. Todos 
esses momentos são marcados 
por uma sutil escolha dos objetos, 
do cardápio e dos ingredientes, 
dos doces apropriados e de chás 
com qualidades específicas. A 
qualidade e a riqueza da refeição 
do chá (kaiseki) transformaram-
-se na excelente culinária japone-
sa, premiada internacionalmente.

As cerimônias variam com as 
horas do dia e com o ritmo das es-
tações, e isso implica mudar tudo 
mesmo. Daí vem uma das máxi-
mas do Caminho do Chá: Uma 
vez, um encontro (Ichigo ichiê). 
Cada encontro, cada cerimônia 
será única e jamais reproduzida.

Praticar o Chadô – o Cami-
nho do Chá é mergul har no 
melhor da cultura japonesa e 
vai lhe permitir viver a vida de 
outra maneira, em comunhão 
com a Natureza.

Comecei a praticar o Chadô 
durante o mestrado em Cultura 
Japonesa na FFLCHUSP, e após 
vários anos de prática, tornei-me 
o 3º brasileiro não descendente 
de japoneses a receber o título de 
professor na Tradição Urasenke 
da Cerimônia do Chá e recebi o 
nome de Sôchi para ser reconhe-
cido dentro do mundo do chá.

Em São Paulo encontra-se 
a filial do Chadô Urasenke de 
Kyoto, uma das três escolas tra-
dicionais da cerimônia do chá. 
São oferecidas aulas semanais 
na sala Hakuei-an da Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa e 
Assistência Social (Bunkyo), no 
bairro da Liberdade, e na Casa 
de Cultura Japonesa da USP na 
Cidade Universitária.

Cerimônia do Chá 
fotografada por Kusakabe 
Kimbei, famoso fotógrafo 

que viveu na Era Meiji 
de 1841 a 1934 | ©Aflo 

Imagens / Domínio Público

Chashaku: 
colher de bambu 
medidora do chá 

Matcha

Kama: 
caldeira  
de chá

Na cultura japonesa, 
a cerimônia do chá 
é uma espécie de 
síntese das artes

Valderson de Souza é consultor 
astrológico e pesquisador das 
Ciências Tradicionais. Colaborou 
com diversos programas 
de rádio e TV, e participa de 
aQuadra desde sua fundação. É 
praticante da Cerimônia do Chá 
e do Caminho da Flor.
@valdersondesouza

Tr a d i ç ã o



Educação Infantil ao Ensino Médio / Dalla scuola primaria al Liceo
Eletivas e Cursos Extracurriculares / Corsi opzionali ed extracurriculari
Opções bicurriculares: Português-Inglês e Português-Italiano
Opzioni di curriculum doppio: portoghese-inglese e portoghese-italiano

www.colegiodante.com.br    +55 11 3179-4400

Saiba mais sobre o 
Liceo Scientifico do Dante:

https://dante.pro/liceodante

Per ulteriori informazioni 
sul Liceo Scientifico del 
Collegio Dante, clicca su:

https://dante.pro/liceodante

Em janeiro de 2023, o Liceo Scientifico, opzione scienze applicate, do Dante, 
foi oficialmente reconhecido pelo governo italiano como escola secundária 
de segundo grau (Scuola Secondaria di Secondo Grado), obtendo assim a 
paridade (parità) com as demais escolas do sistema de ensino da Itália. 
Agora, o nosso Liceo entra para o seleto grupo de 43 escolas com paridade 
italiana no exterior – isto é, está entre aquelas que foram incorporadas ao 
sistema educacional italiano, considerado um dos melhores do mundo.

A gennaio 2023 il governo italiano ha ufficialmente attribuito al Liceo 
Scientifico (opzione Scienze Applicate) del Collegio Dante Alighieri il 
titolo di Scuola Secondaria di Secondo Grado. Il nostro Liceo, pertanto, 
integra ora a tutti gli effetti il sistema educativo d'istruzione e 
formazione italiano, considerato uno dei migliori al mondo, ed entra a far 
parte del prestigioso gruppo delle 43 scuole italiane ubicate all'estero 
cui è stata riconosciuta la parità.

Estudantes mais bem preparados para participar de processos seletivos 
de universidades italianas e de qualquer país da União Europeia

Agora, também Liceo Italiano!

Ora anche Liceo Italiano!
Studenti più preparati ad affrontare i test d'ingresso delle università 

italiane e di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea
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おはようございますOhayō gozaimasu  Bom dia

ありがとうございます Arigatō gozaimasu. Obrigado

じゃあね  Jyaa ne Tchau (mais coloquial/informal)

すみません。Sumimasen. Com licença/Desculpa

いくらですか。Ikura desuka? Quanto custa?

おねがいします。Onegaishimasu. Por gentileza.

これをもらってもいいですか。 
Kore wo moratte mo iidesuka? Posso pegar isso?

___はどこですか。_ wa doko desuka?  

Onde fica o/a...?

GAIKU:
aQuadra em 
japonês, escrito 
por Marcel 

A arte da caligrafia com pincel 
SHODÔ
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EXPRESSÕES EM JAPONÊS  
Define-se como Shodô o es-

tilo de caligrafia japonesa 
em que se emprega a uti-

lização do pincel e a tinta preta, 
sumi. Esta arte surgiu na China e 
foi transmitida ao Japão por volta 
do século VI, juntamente com o 
budismo. Era uma arte praticada 
somente pelos nobres, samurais 
e monges, vindo a se popularizar 
apenas no período Edo, séculos 
17 a 19. Atualmente faz parte do 
currículo escolar no ensino fun-
damental no Japão. 

Essa forma de arte é praticada 
com a utilização de traços únicos, 
feitos por pincel de pelo natural, 
que não devem ser retocados, 
sobre o papel com tinta à base de 
carvão, chamada sumi, preparada 
em um tinteiro, o suzuri.

Assim como muitas artes japone-
sas, o Shodô palavra composta pe-
los ideogramas sho書escrita e do
道caminho, é o caminho da escri-
ta. Entende-se por caminho, neste 
caso, um aprendizado por toda a 
vida, uma busca que não tem fim. 
O Shodô é a arte em que é possível 
transmitir nossos sentimentos por 
meio dos traços do pincel, transfor-
mar a escrita em uma forma de re-
presentação do autor.

OS QUATRO TESOUROS
No Shodô existem quatro ma-

teriais indispensáveis para a prá-
tica, chamados inclusive de os 
Quatro Tesouros. São eles:

Pincel – Feito de pelos natu-
rais, como os de cavalo, carneiro, 
marta, entre outros. O cabo é fei-
to de bambu ou madeira, tendo 
espessuras e maciezes variadas.

Suzuri (tinteiro) – Feito em 
pedra esculpida, possui uma par-
te rebaixada na qual fica a água 
que entra em contato com a tinta 
em bastão ao ser esfregada, dan-
do origem à tinta líquida sumi.

Papel – Conhecido no Oci-
dente como papel de arroz, é 
elaborado com fibras de plantas 
variadas. Pode ser confecciona-
do artesanal ou industrialmen-
te.  D i fe re n te m e n te  d o  p a p e l 
ocidental, possui fibras mais re-
sistentes, longas e entrelaçadas. 
Possui alta ou baixa absorção da 
tinta, variando conforme a fibra 
ou modo de fabricação.

Sumi (tinta) – É feita à base 
d e  f u l i g e m  d e  c a r vã o  d e  p i -
nheiro ou óleos vegetais e re -
s i n a .  E m  c o n t ato  c o m  a  á g u a 
e  o  atr i to  c o m  a  p e d ra ,  s e  d á 
origem à tinta líquida.

por  Mirai Idiomas @miraiidiomas

Por  Marcel Oda
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ARTE COM PAPEL

A Chicaoka Papel em Flor 
oferece aulas e cursos de 
furoshiki, a técnica milenar 
japonesa de embalar objetos 
de qualquer formato com 
tecido amarrado com nós, 
podendo transformar-se 
também em bolsas de estilos 
variados. Seu uso criativo 
e ecofriendly vai desde 
embalagens de presentes a 
ecobags coloridas.
@chicaoka_papelemflor

Kintsugi (kin = ouro e tsugi = emenda) significa “emendar 
com ouro” e é uma técnica de restauração de cerâmicas e 
porcelanas que utiliza laca ou cola misturadas com pó de 
ouro, prata ou platina.

Criada no século 15, a técnica Kintsugi possui caráter fi-
losófico e se aproxima muito do elemento Wabi Sabi, por 
valorizar as imperfeições e aceitar o desgaste das coisas com 
o passar do tempo. Em vez de esconder as cicatrizes da peça, 
elas são valorizadas e expostas, revelando uma nova beleza 
e tornando a peça única.

“Segundo os japoneses, além do valor original da peça, ela 
ganha dois novos valores: o da mão do trabalhador com o 
trabalho e, simbolicamente, o do ouro. Essa técnica evoca 
o desgaste que o tempo provoca sobre as coisas físicas, dan-
do valor às nossas imperfeições. É preciso saber superar as 
nossas cicatrizes, tornando-nos únicos e ganhando beleza, 
vivendo a beleza da imperfeição, da transitoriedade e do in-
completo”, conta Paulo Hatanaka, restaurador de obras de 
arte com a técnica kintsugi. @hatanakapaulo

EMBALAR COM TECIDO

Marcas do tempo

Há certos materiais que se ca-
racterizam por seduzir e fascinar 
as pessoas. O papel é um deles. 
Estimula a criatividade e é utiliza-
do para escrever, desenhar, pintar, 
construir objetos tridimensionais 
ou simplesmente para colecionar.

Sempre fui e continuo sendo 
apaixonada por papel. Em 1986, 
morei no Japão, que é um país co-
nhecido pela alta qualidade dos 
seus produtos artesanais, e lá expe-
rimentei adaptar o origami japonês 
– palavra que, originalmente, con-
siste em dobrar, sem cortes, um pe-
daço de papel geralmente quadra-
do, de pouca espessura, cujas faces 
podem ser de cores diferentes.

Em 1987, fundei a minha em-
presa,  Origami Arquitetura de 
Papéis,  que se especializou em 
origamis arquitetônicos, que exi-
gem sempre um projeto, antes de 
se fazerem a estrutura e a monta-
gem dos produtos. 

Washi (和紙  = Japão + papel) 
é a palavra utilizada para papel ja-
ponês. Feito a partir de fibras dos 
arbustos, sua produção utiliza téc-

nicas milenares, é usado para res-
tauração de livros e obras de arte, 
decoração, como as luminárias-
-esculturas Akari, desenhadas pelo 
escultor e designer Isamu Noguchi.

O u t r o s  u s o s :   n a  c a l i g r a f i a 
(Shodô), na produção de objetos 
do cotidiano, como brinquedos, 
bonecas, leques, vestuário, lumi-
nárias, guarda-chuva e outros ob-
jetos decorativos com aplicação 
de urushi; na arquitetura com os 
papéis translúcidos para as telas 
shoji da casa tradicional, pois esses 
papéis são excelentes para absor-
ver o excesso de umidade, ajudam 
a manter a temperatura no interior 
da casa e deixam passar apenas a 
quantidade certa de luz; nos qui-
monos, na confecção de estêncil 
para o seu tingimento; e nas artes 
do origami, kirigami e washi-e. 

No  m u n d o  c o n te m p o râ n e o, 
onde muito se fala em reduzir, reci-
clar, reutilizar e recuperar, o papel 
tem uma grande importância nes-
se ciclo de vida e faz parte da pre-
servação da memória em forma de 
documentos e como obra de arte.

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade Mackenzie e pós-graduada em 
design gráfico pela USP, possui experiência 
em criação e produção gráfica. Atua como 
consultora imobiliária e pesquisa arte, cultura e 
arquitetura japonesas. origami.com.br

Po r  B a s s y  Ar c u s ch i n  Ma ch a d o
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R. Joaquim Antunes, 70

Tel.: (11) 99863-7881
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Autodidata apaixonado pelos mangás, 
o brasileiro Fabio Shin ensina os 
descendentes japoneses

Professor e desenhista de mangá, 
demonstra uma grande devoção aos 
quadrinhos japoneses, que fez com que 
ele aprendesse a captar cada detalhe do 
complexo estilo gráfico de narração que 
define o desenho japonês.

BRASILEIRO 
COM CORAÇÃO 
JAPONÊS

Fa b i o  S h i n

Fabio Pontes Ramon Felin 
Takara teve o primeiro 
contato com mangás 

– histórias em quadrinhos de 
origem japonesa – aos 5 anos, 
por meio de vizinhos japoneses. 
Mesmo em japonês, ele entendia 
e criava suas próprias histórias. 
Fabio apaixonou-se de tal forma 
que passou a frequentar a livraria 
Takano, na Liberdade, em busca 
de novidades. 

O apelido “Shin” foi dado pelo 
dono da livraria e significa “coração” 
ou “sentimento do coração”, pois ele 
percebeu que, ao desenhar, o garoto 
transmitia muitos sentimentos para 
o desenho, mesmo sem perceber. 

O nome ajudou bastante: só desco-
briram que Fabio não é nikkei muito 
tempo depois!

Os desenhos de Fabio Shin es-
tamparam diversas publicações e, em 
1996, tornou-se o primeiro professor 
de mangá do bairro da Liberdade. 
“Mangá significa desenho do cotidia-
no. No Japão se fala que você escreve 
mangá, não desenha mangá”, ele con-
ta. “No mangá, são os olhos que pas-
sam sentimentos. É a janela da nossa 
alma, e isso me cativou.” 

Fabio Shin fez a biografia de Mi-
chael Jackson em mangá, a releitura 
em ilustrações em mangá do Sítio do 
Picapau Amarelo que, depois de uma 
temporada no Santander foi para Por-
tugal, e um mangá sobre empreende-
dorismo para o Sebrae. Em 1998, ele 
criou a caricatura em mangá.

O Mangá Studio Japan Sunset, a es-
cola de mangá criada por Fabio Shin, 
tem 5 filiais em São Paulo e os cursos 
online atraem alunos de todo o mun-
do. Ele aprendeu sozinho e agora 
ensina os descendentes japoneses. 
“Tenho a sensação de ter realizado 
mesmo o que eu estava buscando.”
www.fabioshin.com
@japan_escola

ETERNAMENTE MICHAEL
biografia em mangá volume 

1, de Fabio Shin, Rafael 
Kirschner, Ledo Vieira e Joice 

Castilho, 226 pg., 
Editora Seoman.  
americanas.com

HOKUSAI  
biografia em mangá volume 1 

de 石ノ森章太郎, 612 pg., 
Editora Pipoca e Nanquim.

amazon.com.br

MIL ANOS DE MANGÁ  
de Brigitte Koyama Richard,
tradução Nícia Adan Bonatti, 

272 pg., 
Editora Estação Liberdade. 

amazon.com.br

FASHION ILLUSTRATION 
BOOK: THE ART OF TANAKA 

de Tanaka,
144 pg., 

Editora Pie International 
amazon.com.br

L I V R O S
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TRADIÇÃO 
JAPONESA 
COM TOQUE 
AUTORAL

Durante muito tempo, difundiu-se a ideia 
de que as mulheres não poderiam estar 
à frente das cozinhas japonesas. A expli-

cação mais recorrente é de que suas mãos seriam 
mais quentes do que as dos homens, o que pode-
ria interferir no sabor e no preparo das comidas, 
principalmente dos sushis e sashimis.

A chef Telma Shiraishi quebrou esse tabu, 
conquistando não só o paladar criterioso dos 
paulistanos e da crítica especializada, mas tam-
bém o respeito da exigente comunidade japonesa.

Nascida em São Paulo, mas criada no interior, 
Telma largou a faculdade de Medicina da USP  e 
também trabalhou como assistente do estilista 
Fause Haten, aos poucos, migrou para a cozinha .

Começou a fazer jantares e coquetéis para 
amigos e eventos, até abrir o restaurante Ai-
zomê, nos Jardins, que não tardou a ganhar uma 
unidade dentro do centro cultural Japan House. 

O menu reflete a cozinha delicada e autoral da 
chef, tendo a base conceitual nos ingredientes 
sazonais e na estreita relação com produtores 
locais, ao mesmo tempo em que prioriza o con-
ceito do ofukuru no aji – expressão que remete 
ao sabor da comida caseira, “de mãe”.  “Com cer-
teza, minha comida é resultado de uma grande 
despensa de memórias: cheiros, sabores, textu-
ras, ingredientes, lugares, pessoas e situações. É 
um viver conjugado com comer e beber, lembrar 
e cozinhar. Tem muito a ver com aquelas mesas 

Aizomê
Al. Fernão Cardim, 39
Av. Paulista, 52 – 2º andar
aizome.com.br
@aizomerestaurante

enormes nos encontros de família e de comer 
sashimi com feijoada ou churrasco com oniguiri.”

Os sabores e técnicas tradicionais da culinária 
japonesa são acrescidos de toques autorais e uma 
elaboração variada de preparações que seguem o 
sabor das estações, do clima e das inspirações da 
chef.  “O meu caminho pela culinária japonesa é 
de contínuo aprendizado e conta a minha histó-
ria. Sou brasileira, neta de imigrantes japoneses, 
e foi na cozinha que encontrei a forma de expres-
sar essa identidade e conciliar minha brasilidade 
com as raízes de meus antepassados. Foi através 
do resgate dos sabores e das histórias de imigran-
tes como meus avós que consegui romper as bar-
reiras do tempo e do espaço, combinando Brasil 
e Japão no mesmo prato – dois países tão distan-
tes geográfica e culturalmente. Meu trabalho é 
a continuação do esforço de pescadores, cria-
dores, produtores e artesãos, os quais me per-
mitem fazer uma receita que junta ingredientes 
brasileiros com as técnicas e toques japoneses. É 
basicamente o sabor de nosso mar, de nossa terra 
e de nossa gente em uma moldura japonesa – a 
moldura que herdei de meus antepassados.”

O conjunto da obra rendeu à chef, que também 
está à frente da cozinha do Consulado do Japão 
em São Paulo, o título de Embaixadora para Difu-
são da Cultura e Culinária Japonesa, concedido 
pelo governo japonês. Telma é a primeira pro-
fissional brasileira e uma das raras mulheres no 
mundo a receber a honraria.  

OMAKASE
A proposta do Omakase, 
termo em japonês que 
significa “confiança”, é 
confiar no menu surpresa do 
chef, que prepara receitas 
criativas, preparadas com 
os ingredientes mais frescos 
disponíveis. São experiências 
diferentes e exclusivas.

MURAKAMI 
Composto de 6 etapas, o menu 

do chef mistura a tradicional 
culinária nipônica com a 

moderna gastronomia japonesa.  
Al. Lorena, 1186 
murakami.net.br

@restaurantemurakami

KAZUO
Tradicional menu japonês  
em uma sequência de 15 

etapas onde sabores, texturas 
e temperaturas atingem o mais 

alto nível.  
Rua Prudente Correia, 432 
kazuorestaurante.com.br

@kazuo.restaurante

KURO
É servido com algumas 

entradas seguidas de uma 
sequência de sushis.  

Rua Padre João Manuel, 712  
@kurorestaurante
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TUDO SOBRE  
O LÁMEN

O macarrão ensopado 
que conquistou os 
japoneses e vem 

ganhando paladares no 
mundo inteiro, é tema 

do livro Ramen/Lámen, 
de Jo Takahashi, 

com fotos de Rafael 
Salvador.

Do surgimento do 
macarrão até como 

ele chegou ao Japão 
e a produção dos 

caldos, explorando 
cada detalhe do 

prato, o livro mapeia 
também os tipos 

de ramen regionais, 
mostrando que comida 

é uma expressão de 
identidade e cultura. 

Há ainda chefs e 
empresários brasileiros 

que se encantaram 
com o prato.

200 pg. Editora JBC, 
amazon.com.br
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Massas com identidade

GUERREIRA INCANSÁVEL

Apaixonado pela culinária italiana, Marcio Shihomatsu passou 
5 anos trabalhando em restaurantes italianos em Toronto, no Ca-
nadá, como cozinheiro e masseiro. Desde então, estuda a fundo os 
processos e as tradições da pasta fresca.

Estava prestes a abrir seu restaurante de massas italianas artesa-
nais, o Shihoma Massas Frescas, mas adiou os planos por conta 
da pandemia. Então aproveitou para testar o negócio como deli-
very, em abril de 2020, e o sucesso o levou a abrir o restaurante na 
Vila Madalena, em agosto de 2021.

Marcio cria semanalmente um menu exclusivo de massa fresca, 
muito delicada, que respeita a tradição italiana, mas com identidade 
própria. Ele conta com a chef Bia Freitas, que partiu de Araraquara 
para Nova York antes de arremessar âncora em São Paulo, e o sous 
chef e padeiro Joey Lim, filho de coreanos, nascido na Flórida, que 
estudou gastronomia em Nova York e iniciou a equipe do Shihoma 
na arte do kimchi. Juntos, os três criam os pratos de especialidades 
italianas que conquistam todos que os provam.

Entre os pratos de massa delicada e fina, destacam-se o tortelli 
de camarão-rosa banhado em manteiga com ciboulette e o pappar-
delle com ragu de linguiça de porco Canastra e cordeiro, finalizada 
com queijo Tulha.

De sobremesa, apaixonados por tiramisu não podem dispensá-
-lo, mas ficarão bem tentados com a musse de chocolate branco, 
morangos, framboesa e matchá, imperdível!

Com mais de 30 anos de carreira, a premiada 
Saiko Izawa, vencedora do Best Pastry Chef of 
50 Best LatinAmerica 2017, é a chef confeiteira do 
hotel Rosewood São Paulo, responsável pelo car-
dápio de cinco restaurantes – onde apresenta suas 
criações autorais e clássicos da pâtisserie francesa, 
com a introdução de frutas brasileiras. 

Saiko nasceu no Japão e veio para o Brasil aos 14 
anos. Aqui casou e teve dois filhos. Por 15 anos, ela 

se dedicou ao próprio negócio de pães e doces, que 
tinha grande procura pelas famílias de executivos 
japoneses. “Eu trabalhava muito, além de ser mãe e 
dona de casa, fazia compras, produção e distribui-
ção, dormia apenas 4 horas. Foram 15 anos difíceis 
e intensos, que formaram a base da minha carreira.”

Com os filhos maiores, decidiu se profissionali-
zar. Fez um módulo na Le Cordon Bleu em Tóquio 
e formou-se em Paris, onde morou por 2 anos, fez 
estágio, trabalhou. De volta a São Paulo, passou dois 
anos e meio no DOM, de Alex Atala. Em 2011, tor-
nou-se chef de confeitaria no Attimo, de Jefferson 
Rueda, fez um estágio rápido no El Celler de Can 
Roca, na Espanha, e migrou com Rueda para a Casa 
do Porco e a Sorveteria do Centro.

Lecionou na Le Cordon Bleu Brasil em 2018, e se 
preparava para abrir o próprio restaurante quando 
foi surpreendida pelo Covid, período em que fez 
consultorias e se envolveu com a Chocolat du Jour. 
“Estava muito satisfeita, mas recebi o convite do 
Rosewood. E foi muito especial, porque meu filho 
nasceu naquela maternidade que chamava Umberto 
Primo”. Irrecusável!  

Shihoma
Rua Medeiros de Albuquerque, 431 
Tel.: (11) 9756-0018
shihoma.com
@pastashihoma

Rosewood São Paulo
Rua Itapeva, 435 – Bela Vista
@rosewoodhotels
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Jun Murakami  cresceu vendo a mãe, 
Suzana, preparar o motchi – uma massa 
produzida com arroz cozido no vapor –, 
que é símbolo de fartura. E não cansava de 
incentivá-la a abrir uma motchiteria, como 
as lojas de brigadeiros. 

Vi ro u  re a l i d a d e.  A  c o n fe i t a r i a  Mo t -
chimu  oferece 12 sabores fixos e alguns 
s a z o n a i s  d o  d o c i n h o  d e  a r ro z ,  q u e  s ã o 

JOIA JAPONESA

Motchimu
Rua Melo Alves, 303 - Jardins
motchimu.com
@motchimu

apresentados como joias. “Eu fiz o con-
ceito da loja, mas a receita e a criação são 
da minha mãe”, ele conta.

Como manda a tradição japonesa, a mas-
sa é feita 100% com arroz e recebe recheios 
que variam entre clássicos, como o de feijão 
azuki e o shiro an (doce de feijão branco), o 
de matchá e o de ganache de chocolate ao 
leite, e autorais, como o de decopon (fruta 

cítrica japonesa) com chocolate branco e 
o de uísque japonês. E podem ser acompa-
nhados de chás trazidos diretamente do 
Japão. A receita perfeita para uma pausa a 
qualquer hora do dia.

#achamosegostamos

REIWA DELIVERY
Leva para a sua casa várias 

opções do melhor da culinária 
japonesa em bandejas exclusivas.    

@reiwa_eventos 
reiwaeventos.com.br

KOSUSHI
Há 30 anos, o tradicional e o 

moderno se encontram, sob a 
expertise de George Yuji Koshoji. 
Rua Viradouro, 139 - Itaim Bibi 

@kosushi

KITCHIN
Badalado, sua gastronomia oriental 

contemporânea se destaca pela 
variedade de frutos do mar. 

Rua Iaiá, 83 - Itaim Bibi  
@restaurantekitchin

PAPAIA KOSHER
Localizado ao lado do Sushi Papaia, 

é o primeiro restaurante
 de culinária japonesa Kosher. 

Praça Vila Boim, 73 - Higienópolis 
@papaia_kosher

O MELHOR PADEIRO 
DO MUNDO

Paulista de Atibaia, Rogério Shimura foi eleito o melhor padeiro 
do mundo em 2019 pelo International Union of Bakers and Confec-
tioners – UIBC, o melhor padeiro das Américas pela Confederação 
Interamericana da Indústria do Pão – Cipan, em 2018, e o melhor 
padeiro de São Paulo pela revista Veja, em 2017. 

Por aí já se vê do que o chef-padeiro é capaz! Apaixonado pela pro-
fissão, ele abriu sua primeira padaria em 1987. Mas descobriu o ofício 
muito antes, já que seus familiares tinham padarias em Atibaia, mon-
tadas nos moldes da tradicional padaria brasileira. “Minha família 
está no ramo da panificação desde 1946, em Mairiporã. Entregáva-
mos pão com a carroça”, conta.

Para atualizar o business, foi à França em busca de conhecimento, 
retornando em 1999 com técnicas de fermentação natural e longa 
fermentação. “Fui estudar para fazer o melhor pão da minha cidade.”

Tanto conhecimento rendeu frutos: foi tão assediado pela mídia que 
mudou para São Paulo, fez um quadro no programa da Ana Ma-

ria Braga na TV Record e passou a dar aulas de gastronomia 
na Universidade Anhembi Morumbi e no Senac-SP.

Em 2013 fundou a Levain Escola de Panificação e Confei-
taria, por onde já passaram 10 mil alunos do mundo inteiro. 

Para Rogério, o segredo de um bom pão é “ter ma-
téria-prima de qualidade, técnica e muita prática”. 

Levain Escola de Panificação e Confeitaria
Av. Domingos de Morais, 2036
levainescola.com.br |  @levainescola
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G a s t r o n o m i a

TRADIÇÃO LEVADA A SÉRIO

Não espere encontrar rodízio, nem os 
sushis minimalistas e criativos dos res-
taurantes badalados. A culinária japonesa 
do Sushi Lika é tradicional, à la carte. O 
ambiente é simples, com opção de balcão, 
mesa e tatame, com atendimento rápido e 
cordial, comandado pelo sushiman Josino 
de Souza, o Lika.

Baiano, apaixonado pela gastronomia 
japonesa, Lika saiu de Olindina, a 250 km 
de Salvador, em 1978, e veio para São Paulo. 
Trabalhou em um restaurante japonês na 
Liberdade, onde permaneceu por 6 anos 
aprofundando seus conhecimentos e mer-
gulhando na cultura oriental. 

Passou por mais dois restaurantes antes 

Sushi Lika
Rua dos Estudantes, 152 – Liberdade
Tel.: (11) 3207-7435  
 @sushidolika

Dicas de  
IUMI TAKEDA*

Lugares onde japoneses 
 e descendentes encontram 

comidas típicas

SUSHI: UOKATSU
Peixe cru com arroz
Rua Manuel da Nóbrega, 1180
Paraíso 
@uokatsusushibar

MASSA: UDON JINBEI
Macarrão popular japonês 
Rua Thomaz Gonzaga, 51 - 
Liberdade 
@udonjinbei

TONKATSU: AJISSAI
Lombo de porco empanado 
Av. Conselheiro Rodrigues 
Alves, 372 - Vila Mariana 
restauranteajissai.com.br
@restaurante_ajissai

TEMPURA: TEMPURA TEN
Fritura de legumes e peixes 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
2050 - Bela Vista 
@tempura_ten

RODÍZIO: TANKA
Variedades de comida 
japonesa 
Praça da Liberdade, 149 
(Kyoto Hotel) - Liberdade 
tankarestaurante.com.br
@tankarestaurante

TEISHOKU: TAKÔ
PF Japonês 
Rua da Glória, 746 - Liberdade 
tako.com.br
@restaurantetako

IZAKAYA – KAKUREGA
Bar com petiscos 
Rua Manuel da Nóbrega, 88 - 
Paraíso
@kakurega_izakaya

*Engenheira, Iumi Takeda é 
professora de Cerimônia do 
Chá, e também se dedica à 
Vaincre, indústria de cosméticos 
e materiais para cirurgia 
plástica, e à clínica de estética 
Akita. Apreciadora da Culinária 
Japonesa, adora descobrir e 
divulgar restaurantes novos e 
desconhecidos. @iumity

de embarcar para o Japão em 1989, onde 
aprimorou as técnicas por quase 3 anos. 

De volta a São Paulo em 1993, abriu seu 
restaurante, o Lika Sushi, no bairro da Li-
berdade, seguindo os preceitos da culinária 
japonesa tradicional. “Nosso forte é o sushi. 
Nosso diferencial é a matéria-prima, o peixe 
fresco escolhido todos os dias”, conta Lika. 
“Aqui há 7 ou 8 tipos de peixes diferentes 
diariamente: carapau, serra, toro, vieiras, 
polvo, ovas. Pra gente é o básico, mas para 
quem está acostumado a só comer atum e 
salmão é novidade.”

A diferença também é que ele faz questão 
de escolher pessoalmente os peixes. Toca, 
abre, limpa e prepara, antes de cortá-los.

Yorimichi Izakaya
Dos mesmos donos do Shin 
Zushi, é um local bem bonito e 
escondido nos Jardins. Possui 
petiscos imperdíveis – como 
o tempurá de milho –, e salas 
privativas, em que você precisa 
tirar os sapatos para entrar. 
Recomendo reservar.   
Rua Otávio Nébias, 203 - 
Paraíso | @yorimichi_izakaya

Omoide Sakaba
Fica em uma região com 
alta concentração de nipo-
brasileiros, no bairro de 
Mirandópolis. Difícil não estar 
lotado e com fila de espera, 
com um público variado de 
moradores da região, japoneses 
expatriados e admiradores 
do local. Tem ambiente bem 
relaxado, com uma atmosfera 
típica de um izakaya que 
as pessoas vão depois do 
expediente no Japão.   
Rua Luís Góes, 1574 - 
Mirandópolis  |  
@omoide.sakaba

Jun Sakamoto
Além dos sushis divinos, é 
uma experiência gastronômica 
inesquecível: os peixes, sempre 
perfeitos, são acompanhados 
de invenções que abrem o 
apetite, como as entradas que 
como sem pensar. Não hesite 
em comer os peixes mais 
inusitados: todos são pensados 
para que você coma e goste. 
Ah, e o atendimento é um 
capítulo à parte: talvez um dos 
melhores que já tive. 
Rua Lisboa, 55 - Pinheiros
@restaurante_junsakamoto

Meus favoritos Por  Tatiana Aoki

Shin Zushi
Bem conhecido na região do 
Paraíso, sempre que posso dou 
uma passada lá, principalmente 
quando estou com minha 
família. Tem um ambiente mais 
informal, com cadeirão para 
bebês e crianças. Nunca comi 
nada lá que não tenha gostado, 
então, navegue pelo longo 
menu e vá em frente: você não 
irá se arrepender. 
Rua Afonso de Freitas, 169 - 
Paraíso | @shinzushioficial

Jojo Ramen
É um dos pratos favoritos dos 
japoneses e dos estrangeiros! 
Morro de vontade de um 
lámen quando dá uma esfriada, 
e certamente o lámen do Jojo 
é meu favorito. Em tempo: o 
local não aceita reservas, então 
chegue cedo – um pouco antes 
das 11:30. Do contrário, as 
chances de você tomar um chá 
de cadeira são grandes. 
Rua Dr. Rafael Barros, 262 - 
Paraíso | @jojo_ramen
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A arte japonesa de arranjo 
floral procura demonstrar o 
equilíbrio existente no universo 

Lisianthus roxo (Eustoma)

Flor de 
Cana Índica      

Folhas de 
Calathea 
Maranta

Helicônia papagaio

Folhas de Curculigo 
Capitulata

Copo-de-leite (Calla)

Cravo 
musgo

Arquiteto e mestre pela FAUUSP, professor de 
1º grau do Ikebana Ikenobo de Kyoto, Japão – é 
um dos primeiros brasileiros não descendentes a 
receber a titularidade.

EM PERFEITA 
HARMONIA

Po r 
Va l d i r  Ar r u d a

As flores são muito usadas na 
decoração de ambientes, 
mas podem representar mais 

do que cores e adornos. Na cultura 
oriental, elas têm um sentido mais 
amplo, pois expressam sentimentos e 
recuperam a paz interior.

Ikebana significa “flores 
vivas”, é uma arte que 
desenvolve o arranjo de flores, 
ramos e galhos naturais como 
exercício espiritual. A 
arte confere beleza e 
harmonia aos espaços.

A ikebana surgiu na Índia, 
no caminho da tradição budista, 
como prática de caráter religioso. As 
flores naturais são colocadas como 
oferendas no altar. Posteriormente, 
no Japão, a ikebana adquiriu valor 
estético e passou a ser apreciada nas 
festas populares e da aristocracia. 
Com o desenvolvimento da prática, foi 
fundada a escola Ikenobo, considerada 
a origem das escolas de ikebana.

Das solenes oferendas nos templos, 
a arte floral foi aos poucos adentrando 
o espaço doméstico, colocada numa 
espécie de nicho de exibição (o 
tokonoma), que integra as salas da 
arquitetura japonesa do século 18.  A 
partir daí, outras escolas surgiram 
com estilos e formatos diferenciados. 
Apesar da diversidade, os elementos 
da confecção do arranjo floral são 
basicamente os mesmos: galhos, flores, 
folhas, um vaso.

A ikebana preza pela elevação do 
sentimento humano. Sua essência está 
na interação entre homem e natureza.
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Um olhar atento para novos lançamentos, coleções e inspirações 
@hmontanarini  
#radarhelena

O trançado de capim-colonião, capim-dourado e 
palmeira de buriti do artista goiano Juão de Fibra é 
uma verdadeira obra de arte.   
@juaodefibra | @bloombrasil.mag

R a d a r  H e l e n a

A parceria da artista japonesa Yayoi 
Kusama com a Louis Vuitton encheu 
de bolinhas as peças icônicas da maison.  
Gisele Bündchen, Christy Turlington 
e Bella Hadid estrelam a 
campanha para festejar o 
retorno de Kusama 
12 anos depois 
de assinar uma 
coleção icônica da 
Louis Vuitton. 
   

CELEBRAÇÃO  
DA ARTE

TENTAÇÃO

A artista ucraniana 
Asya Kozina explora 
as possibilidades da 

escultura de papel 
de forma moderna. 

Utilizando apenas 
papel branco, ela 

caminha por diferentes 
estéticas culturais, 

como a africana, 
mongol e estilos que 

vão do barroco, art 
nouveau ao moderno, 

com imagens 
metafóricas. “O 

versátil papel branco 
é usado não apenas 

como uma ferramenta, 
mas também como um 

conceito que ajuda a 
expressar o processo 

histórico de forma 
simbólica”. 

asya-kozina.com
asya_kozina
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Um novo jeito de morar                                                     jflliving.com.br
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CIDADÃ DO MUNDO

Produto social

Ar te  c o n te m p o râ n e a

Fundadora e CEO da NAZA, um hub de estratégia 
que ajuda líderes e empresas a formar parcerias de 
sucesso, Paula Nazarian foi gerente de estratégia e 
relações com investidores, responsável por desenvolver 
e supervisionar a estratégia de comunicação, 
marketing e vendas da Rosewood Tower, no Cidade 
Matarazzo, ajudando a consolidá-lo como o principal 
empreendimento imobiliário do país. 

Cidadã do mundo, a moça já morou em seis países, 
é fluente em quatro idiomas, fincou âncora no Jardim 
Paulistano, mas continua viajando pelo mundo atrás de 
novidades – e conta tudo nas redes sociais.
naza.global | @nazawithaz

Fundadora da Intensify.me, Priscila Gomide usou seu 
conhecimento sobre tecnologia têxtil para criar um produto 
inovador: uma calcinha que seca rapidamente. “Com a 
questão das mulheres em vulnerabilidade, achei que era hora 
de criar um produto inovador para atender uma necessidade 
e juntar os dois para fazer um produto social”, conta. Assim, 
nasceu a Panty Tech, uma calcinha que seca em 60 segundos e 
resolve vários problemas femininos.

Feita com tecido em formato de rede, que não absorve e não 
retém água, e confecção que não utiliza qualquer aviamento, 
a PantyTech agrada também as esportistas. A Intensify.me 
doou 250 calcinhas a fim de verificar o impacto em cinco 
ONGs diferentes.  intensifyme.com.br | @intensify.me

Com três anos de atividades, a HOA Galeria inaugurou 
um novo espaço no Centro. Com 940 m2 divididos em 
dois andares, a nova sede da galeria vai promover a arte 
contemporânea por meio de exposições, performances, 
encontros, cursos e seminários com foco na produção de 
artistas racializados e das comunidades LGBTQIA+.
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IRAÊ MEL 
Mel 100% puro e derivados 

apícolas como própolis e favo. 
R. João Moura, 1017 - Pinheiros

@irae.mel

CASA DE CULTURA DO PARQUE
Ciclos de debate e encontros de 

música, cinema e literatura. 
Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1300 - 

Alto de Pinheiros
@casadeculturadoparque

HERANÇA CULTURAL
Design art gallery de móveis,  

objetos e arte. 
Rua do Curtume, 274 -  

Lapa de Baixo
@herancacultural

FERNANDO SADIR PILATES
Aulas individuais e em grupo, que 

têm como referência o trabalho 
criado por Joseph Pilates. 
Rua Mateus Grou, 629 -  

Pinheiros
@fernandosadir_

Faça a sua doação pelo email
intensifyme@intensify.com.br

HOA Galeria
Rua Brigadeiro Galvão, 480 
– Barra Funda
@hoa.goooold
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FAÇA  O  C O RAÇÃO 
AG RA D E C E R

Nem mesmo dá a hora dos primeiros raios 
de sol, uma tropa de humanos desperta e, 
mecanicamente, apronta-se para seguir a 
avassaladora rotina das grandes cidades.

Sucedem-se as horas, dias, semanas e me-
ses, sem perceber a própria existência, afo-
gados em estresse e ofegantes sob o senso 
de urgência que lhes foi vendido. Burnout! 
Explosão! Colapso!

Muitos de nós acabamos de nos identifi-
car com esse relato. Estima--se que cerca de 
20% das doenças nos dias de hoje se devem 
a fatores ambientais.

Urge o tempo para a pausa.
Nunca foi tão fundamental criarmos as 

rotas de fuga em direção ao campo, à mata, 
à floresta.

A natureza nos ensina sobre prioridades, so-
bre o que é equilíbrio, sobre o que é relevante.

Longe de likes, selfies e redes sociais, 
engana-se quem pensa que o contato com 
a terra e a imersão na floresta repercutem 
só sobre a saúde mental. Estudos apontam 
que o contato com a natureza e o ar puro 
reduzem os níveis de pressão, controlam 
os batimentos cardíacos e reduzem taxa de 
internação por doenças cardíacas.

Estar conectado à nossa essência e à ma-
triz natureza nos permite desenvolver a 
consciência sobre a respiração, o que for-
talece a saúde, equilibra os sentimentos e 
melhora a nossa qualidade de vida.

Como afirma Julio Frenk, ex-presidente 
da Universidade de Miami, a saúde é uma 
encruzilhada onde convergem diversos 
aspectos biopsicossociais. E, por isso, é 
tão importante criarmos espaços para os 
movimentos de encontro com a natureza, 
e resgatarmos o verdadeiro valor da saúde. 
O coração agradece. @drcarlosprazeres

Por Dr. Carlos Prazeres
É muito bom ter motivos para nos 

orgulharmos do lugar em que vive-
mos. Temos reclamações e consci-
ência de que muita coisa precisa ser 
melhorada e, às vezes, isso ganha tanta 
evidência que é preciso que algo acon-
teça para lembrarmos do que temos 
de bom. Algo aconteceu:

A Vila Madalena foi eleita o 13º bair-
ro mais legal do mundo pela revista 
inglesa Time Out, especializada em 
turismo. Foi o único representante 
brasileiro na lista elaborada por uma 
pesquisa que entrevistou 20 mil via-
jantes de diversas partes do mundo e 
que teve 51 locais citados.

Ao justificar a escolha, a publicação 
lembrou do “clima de festa promovido 
por jovens, a abundância de bares na 
Rua Aspicuelta, movimentados do fim 
da tarde ao nascer do sol, e também das 
rodas de samba que atravessam a noite e 
atraem multidões de todas as gerações”.

A cidade de São Paulo, por sua vez, 
foi eleita a 33ª melhor cidade do mun-
do, de acordo com o relatório The 
World’s Best Cities, de 2023.

A análise, feita anualmente pela 
Resonance Consultancy – consul-
toria internacional com foco em tu-
rismo, imóveis e desenvolvimento 
econômico –, avalia 24 fatores. Entre 
100 cidades, São Paulo alcançou um 
impressionante 3º lugar em sua gas-
tronomia, à frente de Londres e Nova 
York, enquanto a retomada de shows, 
exposições e eventos deu ao cenário 
cultural um honroso 4º lugar.

As 10 melhores cidades: 1 Londres 
2 Paris 3 Nova York 4 Tóquio, 5 Dubai 
6 Barcelona 7 Roma 8 Madri 9 Cinga-
pura 10 Amsterdã.
Por Judite Scholz - editora

Opinião

Dr. Carlos Eduardo Prazeres, médico 
cardiologista do Instituto Assaly, em 
experiência imersiva na natureza no meio 
da floresta amazônica. “O contato com 
a natureza nos faz sentir mais vivos e 
como parte do todo. Essa visão global, 
que norteia a visão de saúde 360º, 
nos direciona para um caminho mais 
responsável na construção do patrimônio 
de saúde, tanto da nossa saúde pessoal 
quanto da saúde do nosso planeta.”
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DUE CUOCHI TRATTORIA
Restaurante italiano ícone,

 agora em uma versão mais cool 
em Pinheiros. 

Rua Ferreira de Araújo, 460 
Pinheiros 

@duecuochi 

PINATI
Lanchonete especializada  

em comida de rua israelense, 
100 % Kosher.  

Rua Armando Penteado, 56 
Higienópolis 

@pinatisp

NAKED COFFEE 
Agora nos Jardins, com novo 

conceito e cardápio de Superfood 
Smoothies.   

Rua Oscar Freire, 995 - Jardins  
@nakedcoffeebr

#achamosegostamos

BORGO MOOCA 
Nasceu em 1950 na Mooca 
e muda para o centro com 

restaurante e bar separados. 
Rua Barão de Tatuí, 302  

Santa Cecília
@borgomooca | @bargomooca 

TRE BIMBI
Reúne gelateria , padaria  e 

confeitaria italiana, com panetone 
o ano todo. Os gelato são 

preparados em maquinário 
importado da Itália.  Rua Tumiaru, 

66 - Vila Mariana | @tre.bimbi

MEZZA LUNA 
Cozinha do sul da Itália sob 

comando do chef siciliano Ciccio.
Rua Padre João Manuel, 1105

Jardins 
@mezzalunajardins

O Caracolla Café e Res-
taurante  é um lugar para ir a 
qualquer hora do dia, além do 
almoço e do jantar, pois tem um 
cardápio rico e saboroso para 
aquela fominha fora de hora. O 
menu assinado pela chef Patri-
cia Helú e executado pela sócia 
Thainá Andrade, oferece re-
feições saudáveis, cheias de sa-
bor e vegetarianas. “Queremos 
servir bem tanto os tolerantes 
a combinações potentes quan-
to aqueles com restrições ali-
mentares. Aqui, todos poderão 
compartilhar a mesma mesa”, 
diz Patricia.

E l a  e s t u d a  s o b re  c o m i d a 
saudável, sustentável, natural 
e vegetariana há 15 anos, por-
que acredita que, muito além 
de como cuidamos do nosso 
corpo, a alimentação também 

Sabor saudável

Caracolla
Rua Dina, 76
Vila Nova Conceição
@cara.colla

revela como vemos o mundo e 
cuidamos da natureza. Seus pra-
tos bem elaborados têm opções 
para todos os gostos.

Av Higienópolis,467   •   R. Fernão Dias, 461   •   @st.chico
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BAUDUCCO®

FERMENTAÇÃO 
NATURAL

N o coração da cidade de São Pau-
lo a loja ‘Bauducco Fermentação 
Natural’  traz as já consagradas 

receitas Bauducco feitas há mais de 70 
anos com a mesma “massa madre”, além 
de apresentar novidades em forneados 
artesanais e experiências imersivas como 
projeção mapeada contando a história 
da fermentação natural, holografias e um 
mural instagramável acionável por reali-
dade aumentada.

A loja veio para fomentar o processo de 
Fermentação Natural, expertise que, há 70 
anos, a Bauducco aplica em suas receitas 
como o Bauducco Panettone, Chocotto-
ne®, Colomba, Chocolomba e mais recen-
temente em Pães, Bisnaguinhas e Torradas.

Além de toda a linha de produtos Bau-
ducco Fermentação Natural, novidades 
como Bauducco Pão de Hot Dog e Ham-
búrguer poderão ser encontradas na loja.

O cliente também vai se deparar com 
um menu especial que conta com pães 
artesanais diferenciados como focaccias, 
ciabattas, baguetes, pães franceses, pães de 
campanha, todos de fermentação natural 
feitos em parceria com Rogério Shimura, 
chef-padeiro renomado e eleito o melhor 
padeiro do mundo pela UIBC, em 2019.

Os clientes ainda contarão com cafés e 
fatias exclusivas do menu Casa Bauducco, 
que estarão presentes na cafeteria store-
-in-store. 

O endereço do novo ponto não foi es-
colhido à toa. Além de icônica, a Avenida 
Paulista e arredores concentram inovações 
e as melhores e mais diversas propostas em 
gastronomia e entretenimento, um resumo 
do que ‘Bauducco Fermentação Natural’ 
apresenta para seus frequentadores unin-
do o legado da marca junto à estratégia de 
manter a marca  contemporânea.

A primeira loja Bauducco 
Fermentação Natural traz as já 
consagradas receitas Bauducco, 
feitas com fermentação natural, 
e apresenta novidades em 
forneados artesanais.

Nos inspiramos 
no que há de mais 

contemporâneo, 
trazendo 

experiências 
exclusivas para o 

nosso consumidor 
em um espaço 

com identidade 
visual única que 

reforça a conexão 
de Bauducco e 
Fermentação 

Natural

André Britto,  
CMO de Bauducco.

Bauducco Fermentação Natural
Avenida Paulista, 1765
www.bauducco.com.br 
youtube: @BauduccoBrasil
twitter: @Bauducco
instagram: @bauducco
tiktok: bauducco
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SERVIÇO SOB MEDIDA

Encantos de primavera
A primavera no Japão é uma das épocas mais mágicas do ano, com cascatas de 
flores de cerejeira rosa e branca (sakura) iluminando parques, ruas e templos em 
todo o país. Em março e abril, escapadelas perfeitas aguardam os hóspedes nos 
três hotéis Four Seasons em Tóquio e Kyoto. Da gastronomia inspirada nas flores 
às deliciosas montagens de tendas para festas, o encanto da primavera dita o 
clima. “Queremos que nossos hóspedes aproveitem ao máximo sua estadia por 
meio de experiências personalizadas e dicas atualizadas”, afirma Andrew De 
Brito, vice-presidente regional. “Uma compreensão mais profunda da cultura 
local faz com que a beleza das flores de cerejeira brilhe mais do que nunca.”
Aproveite para embarcar em viagens rejuvenescedoras, já que cada spa 
do Four Seasons, em Tóquio e Kyoto, oferece uma coleção de tratamentos 
inspirados nos rituais de cura. fourseasons.com/japan  |  @fourseasons.jp

Paraty é famosa pelas suas 
ruas e calçadas de pedras e pelo 
casario de bem preservada 
arquitetura colonial, que me 
encantam. Localizado no coração 
da cidade, a Casa Turquesa 
Maison d’Hôtes – iniciativa 
da hôtelier Tetê Etrusco, que 
escolheu Paraty depois de morar 
na França por 12 anos – é um hotel 
boutique contemporâneo de 
luxo, que combina perfeitamente 
com o cenário. 

A icônica casa é em si uma 
atração e exemplo impecável da 
arquitetura colonial.  O hotel 
foi inaugurado em 2008, depois 

Casa Turquesa
Rua Dr. Pereira, 50  
Centro Histórico, Paraty – RJ
casaturquesa.com.br
@casaturquesaparaty

de o casarão do século 18 
passar por extenso processo de 
restauração que reproduziu em 
sua integridade o original. 

As 9 suítes têm lençóis de 
puro algodão egípcio 600 fios, 
contam com mosquiteiros 
feitos sob medida por artesãos 
do sul da Bahia, obras de 
arte de artistas nacionais e 
internacionais e ceramistas 
paratienses. E cada uma 
ganhou decoração exclusiva.

Há também mimos: 
chapéus e bolsas de palha no 
estilo caiçara chic, chinelos 
Havaianas customizados em 
turquesa, galochas para os dias 
de chuva e toalhas para os dias 
de praia. 

Vizinho de peso
Camburizinho, no litoral norte de São Paulo, 

é parada obrigatória para paladares exigentes 
desde 1988, quando o chef Edinho Engel  criou o 
Manacá. Suspenso sobre palafitas em um terreno 
onde a exuberante vegetação divide as atenções 
com a gastronomia caprichada, o restaurante 
ganhou um vizinho à altura – o Bar do Manacá, 
que valoriza drinques, petiscos e música. Entre os 
drinques mais pedidos estão o Bergamota Sauer 
e o Lavanda Highball. Além dos caprichados 
espetos de de pupunha, camarão rosa, flat iron, 
cogumelo do dia e cavaquinha, o Crudo de atum 
e o toast de atum valem a pedida. Com tantas 
delícias, virou point.

Bar do Manacá 
Rua do Manacá, 102 – 
Camburizinho –  
São Sebastião – SP
@bardomanaca



CONHEÇA O SHOWROOM E O DECORADO:

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA COBERTA
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          UM LEGÍTIMO ALTO PADRÃO 
NO CORAÇÃO DO BROOKLIN.
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Um projeto contemporâneo, com 
todos os detalhes da MAC e design 
de interiores por Carlos Rossi.

DESIGN & INTERIORES EXCELÊNCIA NATURAL

Nas mãos de Ricardo Cardim, o 
paisagismo nativo toma forma com 
elementos naturais e toda brasilidade.

ALTO PADRÃO MAC

• Exclusividade de apenas 
   51 unidades 
• Vagas vinculadas a sua unidade.

Incorporadora responsável: MAC 80 Empr. Imobiliários Ltda. O empreendimento só será ofertado e comercializado após a obtenção do número do registro da Incorporação no Registro de Imóveis competente, nos termos da Lei 
no 4.591/64. Creci Access: 21.164-J. As informações constantes no Memorial de Incorporação e nos futuros Instrumentos de Compra e Venda prevalecerão sobre as divulgadas neste material. As imagens são meramente ilustrativas. 
As tonalidades das cores, formas e texturas podem sofrer alterações. Os acabamentos, quantidade de móveis, equipamentos e utensílios serão entregues conforme o Memorial Descritivo do empreendimento e Projeto de Decoração/
Paisagismo. A vegetação representada é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto das espécies e será entregue de acordo com o Projeto Paisagístico, podendo apresentar diferenças de tamanho e porte. Impresso em fevereiro/2023.

Realização e Construção: 

RUA NOVA YORK
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Desde o final de janeiro estamos com 
o céu andando para a frente, o que fa-
vorece os novos relacionamentos e os 
empreendimentos materiais. No mês 
de fevereiro, Saturno chega ao fim de seu 
passeio por Aquário e provoca nas pes-
soas uma forte e neces-
sária limpeza nas rela-
ções e redes sociais. É 
chegada a hora de re-
novar os valores e os 

interesses; isso é especial para os signos 
de Gêmeos, Libra, Sagitário e Áries. De-
vemos estruturar, organizar nossos pla-
nos e ambições para que amadureçam e 
frutifiquem quando chegar o momento 
de sua necessidade.

No dia 7 de março, Saturno entra no 
signo de Peixes, após uma ausência de 
28 anos. Todos vão passar a sentir uma 
incômoda sensação de insegurança e de 
frustração. Isto acontece tanto no plano 

pessoal como no coletivo. Devemos 
estar preparados para evitar o 

desânimo, e isso só será pos-
sível com o desenvolvimento 
da fé. Qualquer religiosidade 
estará valendo, desde que seja 

sincera e não apenas utilitária.
Saturno passeia em Peixes 

até 2026, logo vamos ampliar nos-
sos limites para poder encarar a 

vida com maior amplitude e 
responsabilidade. Uma dica: 

quanto mais se sentir ou 
se fizer de “vítima”, pior 

será em todos os sen-
tidos. Mesmo que 

sejamos fortes e re-
silientes, às vezes 
iremos duvidar de 

n o s s a s  c a p a c i d a -
des. Mas, finalmente, 

iremos perceber que será 
bem mais fácil deixar nossos 

egos de lado para conseguir as coisas.
Chegou a hora de se enfrentar e mu-

dar, coragem!

Valderson de Souza,  
consultor astrológico
@valdersondesouza



Compre ou venda seu imóvel no
Jardins e Itaim com nossa equipe

Uma imobiliária feita por amantes de arquitetura.

refugiosurbanos.com.br | contato@refugiosurbanos.com.br | +55 (11) 3129.5090 | +55 (11) 98146.0057  
@refugios_urbanos | linkedin.com/company/refugios-urbanos/ | CRECI 27450 - J
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