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Moda, comportamento, design, arte e
lifestyle se misturam na terceira edição do
Rio Capital da Moda. Mapeamos mais de 300
pontos de interesse fashion no Rio de Janeiro!
A grande inovação é que o guia está
disponível em aplicativo e pode ser baixado
através de um QR code para qualquer
dispositivo móvel, tablets ou Smartphones.
Showrooms, hotéis, restaurantes, museus,
galerias, ateliês, polos e comunidades
produtivas, todos os endereços estão
geomapeados. Assim fica mais fácil localizar
os lugares mais secretos através do seu
GPS, planejando compras e passeios.
Redescobrimos cada pedacinho da
cidade maravilhosa, anotando os endereços
certos de estilo. Revelamos como funciona
a Hollywood carioca, onde os figurinos de
novela despertam os desejos do mercado.
E preparamos um calendário com os
principais eventos de moda e exposições
imperdíveis. Fotografamos personagens dos
bairros da cidade no olhar de Alice Autran
Garcia e registramos o look de cada polo
do Estado com styling de Marcia Disitzer.
Valéria Delgado, coordenadora do Senai
Moda Design, segmentou por estilo os
showrooms das marcas.
Lançado pelo SENAI Moda Design |
FIRJAN, Instituto Pereira Passos | Prefeitura
do Rio de Janeiro e SEBRAE/RJ, este é o
primeiro guia oficial da cidade, dirigido
aos compradores nacionais e estrangeiros
que vêm ao Rio. O convidado especial desta
edição é Fred D’Orey, da Totem, que colore as
páginas com sua estamparia do inverno 2013.

Fashion, behavior, design,
art and lifestyle mingle in the
third edition of the Rio Fashion
Capital. We charted more than
300 points of interest in Rio
de Janeiro fashion!
The major innovation is that the
guide is available on an app which can
be downloaded using a QR code for any
mobile device, tablets or Smartphones.
The addresses are geomapped, so you can
easily locate any of the showrooms, hotels,
restaurants, museums, galleries, studios,
hubs and productive communities from your
GPS, planning your activities and making the
most of what the city has to offer.
We rediscovered every little corner of
the Marvelous City, taking note of every
stylish address. We investigated the Carioca
Hollywood, where costumes arouse consumer
desires. And we prepared a calendar with
the major fashion events and exhibitions not
to be missed. We photographed characters
of city boroughs in the eyes of Alice Autran
Garcia and recorded the look of each hub
inthe State with styling by Marcia Disitzer.
Valeria Delgado, coordinator of the SenaiModa
Design, segmented the brands showrooms
according to their style.
Launched by SENAI Moda Design/FIRJAN,
Instituto Pereira Passos/Rio de Janeiro
Municipality and SEBRAE/ RJ, this is the first
official city guide aimed at domestic and foreign
buyers, who come to the city. This edition’s
special guest is Fred D’Orey, from Totem, who
colors the Guide with his Winter 2013 prints.

rio em seu melhor momento
Rio at its best

Fred d’Orey
é coraçāo e mente da totem,
uma marca bamba em traduzir o estilo carioca.
is heart and mind of TOTEM,
an expert in tanslating carioca lifestyle.

O Rio de Janeiro vive o seu melhor momento.
É possível sentir o encantamento de visitantes
e habitantes nas praias, pontos turísticos, bares
e restaurantes. Nossas ruas e bairros serviram
de inspiração musical, cenário de filmes e de
novelas. Movimentos artísticos eclodiram da
natural junção entre asfalto e morro. Temos
samba e rock. Dia e noite. Réveillon e carnaval.
E moda, muita moda.
Nas areias e esquinas, desde os anos 60, são
os cariocas que ditam as tendências pro resto
do país. A nossa tão propagada naturalidade,
aliada a um cosmopolitanismo único, nos fazem
antenas e líderes do que será desejado amanhã.
E fazer parte desse grupo de tradutores de um
estilo de vida único me enche de orgulho. Um
guia de moda e das modas dessa cidade maravilhosa, editado pela expert Heloisa Marra, é tudo
de bom. Aproveitem!
Rio de Janeiro lives its best moment ever. You
can feel the enchantment of visitors and locals at
the beaches, vista points, bars and restaurants. Our
streets and neighborhoods have inspired music,
settings for movies and novels. Artistic movements
erupted from the natural junction of asphalt and
hill. We have samba and rock. Day and night.
Reveillon and Carnival. And fashion, lots of fashion.
On beach sand and street corners, since the
60’s, cariocas set the trends for the rest of the
country. Our so spread out naturality, combined
with a unique cosmopolitan touch, turns us into
antennas and leaders of tomorrow’s desires. And
being part of that group of translators of a unique
lifestyle fills me with pride. A guide to fashion and
the lifestyles of this wonderful city, edited by such
an expert as Heloisa Marra, is all the best. Enjoy it!

ÍNDICE

ÍNDICE

INDEX

INDEX

Ser Carioca

hollywood carioca

carioca lifestyle

TV & Fashion

10

escondidinhos

CALEDÁRIO

Hidden spots

CALENDAR

24

onde ficar perto das compras

INSTITUIÇÕES DE APOIO

where to stay near shopping

Support Intitutions

44

pelo estado do Rio de janeiro

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Across Rio de Janeiro State

GOVERNMENT POLICIES

76

Comunidades Produtivas

notas

Productive Communities

note

86

showrooms

132
140
150
151
152

EXpediente

96

editorial staff

154

o ser carioca
carioca lifestyle
10

11

o ser carioca
carioca lifestyle
Por Alice Autran Garcia

|

Fotos Gustavo Pellizzon

Os personagens que traduzem a vida de cada bairro
Characters who express each borough’ s life

Rio quarenta graus, garota carioca,
menino do Rio… as odes à Cidade
Maravilhosa e aos seus habitantes
são infindáveis, assim como os tipos
que se encontram por aqui. Embora
o Rio seja um caldeirão de personalidades e estilos de vida, existe um fio
condutor entre a maioria dos cariocas,
uma “carioquice” difícil de traduzir em
palavras, mas fácil de perceber, especialmente por quem é visitante.
É uma ginga, um suingue? Um
modo de se comportar ou falar? Não
sei dizer exatamente, mas se alguém
conseguisse engarrafar ficava rico! O
que posso afirmar é que uma pessoa
natural do Rio tende a ser alegre,
exuberante, solar, e tem as cores
como aliadas na hora de se vestir
para o mundo.
Tem até uma piada que diz que em
São Paulo a primeira pergunta que se
faz a uma pessoa que você acaba de
conhecer é “O que você faz?”, em Brasília é “Qual é o seu signo?”, no Rio é
“Onde você mora?”. Ou seja, o carioca
se identifica muito pelo seu bairro,
pela praia que frequenta.
Fotografamos alguns exemplos de
cariocas típicos, com a intenção de
mapear a cidade e o estilo de cada
bairro retratado.

Rio forty degrees, carioca girl, boy
from Rio ... odes to the Marvelous
City and its inhabitants are endless, just like the characters found
here. Although Rio is a melting pot of
personalities and lifestyles, there is a
common thread among most locals, a
“Carioca-way-of-life” difficult to put
into words, but easy to understand,
especially by visitors.
Is it a fine gesture, a swing?
One’s way to behave or speak?
I cannot say exactly, but someone
could get rich finding a way to bottle
and sell it! But it goes without saying
that a person born in Rio tends to be
joyful, exuberant, solar, and has the
colors as allies when it comes to dress
up for the world.
There’s even a joke about the
first question posed to a person you
just met. In São Paulo that question
is “What do you do?”. In Brasilia is
“What’s your zodiac sign?” In Rio is
“Where you live? ‘. That is, the carioca
is identified by his neighborhood, and
by the beach he goes to.
In this article, we tried to capture
in pictures some examples of the
Carioca persona, with the intention of
mapping the city spirit and the style of
each portrayed neighborhood.

Alice Autran Garcia trabalha com moda há 20 anos, atualmente
como editora e consultora de moda. Ela viveu muito tempo fora do
Brasil e está de volta ao Rio, sua cidade de adoção há seis anos.
Casada, ela e o marido moram numa charmosa casa no Horto
Florestal, onde têm uma hortinha pra chamar de sua.

Alice Autran Garcia worked with fashion content for 20 years,
currently as an editor and fashion consultant. She lived a long time
outside Brazil and came back six years ago to her adopted city, Rio.
Married, she and her husband live in a charming house at the Horto
district, where they grow a kitchen garden of their own.
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leblon

jardim botânico
Jade Medeiros, 22, estudante de arte art student

Patricia Mendes, 35, gerente manager

“Não gosto de rótulos, de seguir padrões.
O estilo está na atitude e não na roupa.”

“As mulheres que vemos por aqui se arrumam bastante para vir almoçar.
Elas têm personalidade e ousadia na hora de combinar as roupas.”

“I do not like labels and do not follow standards. Style is an attitude and not clothes.”

“The women we see here dress up for lunch! They have personality and boldness in matching their clothes.”

Bairro bucólico, onde o próprio Jardim
Botânico e Parque Laje trazem um pouco da
Mata Atlântica para o asfalto. É recheado de
ateliers de artistas plásticos e ceramistas,
com a Rua Lopes Quintas se transformando
num polo de alta moda e alta gastronomia,
frequentado por um povo intelectual chique.
É onde ficam os ateliês das artistas Beatriz
Milhazes e Gabriela Machado.
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Jardim Botânico is a truly bucolic
neighborhood, where Botanical Garden and
Parque Lage bring a bit of the rain forest to the
asphalt. It is packed with workshops for artists
and potters, and Rua Lopes Quintas became a
hub of high fashion and haute cuisine, packed
with intellectual and chic characters. There you
can find Beatriz Milhazes and Gabriela Machado,
two brazilian artists’ studios.

O mais exclusivo e valorizado da Zona Sul,
o Leblon é o bairro onde você encontra atores
globais, it girls e economistas que pegam onda,
todos no mesmo restaurante, e ninguém está
nem ligando se seu vizinho de mesa é a estrela
da última novela das 8. E aposto que esse restaurante deve ser na Rua Dias Ferreira, a mais
badalada da cidade recheada de restaurantes e
lojinhas exclusivas.

The most unique and valued South Zone
quarter, Leblon is where you will find famous
actor and actresses, it girls and economists who
surf, all at the same restaurant, and nobody gets
excited or altered if at the table next to you sits
the glittering star from the latest TV show. And I
bet you are in a restaurant on Rua Dias Ferreira,
the most celebrated strip of fancy and unique
bistrots and shops.
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copacabana

ipanema
Carolina Werlang, 19, estudante de direito law student

Maria Cecilia D’Almeida, 62, administradora de empresas business manager

“O estilo da garota de Ipanema passa muito pela praia.
Ela usa roupas alegres, estampadas, bem curtinhas mas sem vulgaridade.”

“Copacabana é a síntese do Rio.”

“The style of the girl from Ipanema is highly influenced by the beach. She wears cheerful prints and short but not vulgar skirts.”

“Copacabana synthesizes Rio.”

O bairro mais internacional da cidade, onde os
turistas abundam, é dono da praia mais famosa
do Brasil, o que leva a vermos muita gente
com esse ar praiano pelas suas ruas, às vezes
carregando pranchas, ou sacolas de compras,
já que além disso também é um grande polo de
comércio de rua de luxo. Imperdível a feira da
Praça Nossa Senhora da Paz às sextas feiras.
Um show de frutas, cores e pimentas.
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The city’s most international neighborhood,
where tourists abound, owns the most famous
Brazilian beaches. There we spot on every street
lots of people with this summer beach air, carrying
either surfboards or shopping bags. Moreover,
Ipanema is also a major hub of luxury street
shops. It’s a must see the Nossa Senhora
da Paz’s fair on Fridays. You’ll find lots of
fruits, colors and peppers.

Copacabana foi a joia da cidade nos
anos 50, e sua população na época se manteve
fiel ao bairro. Hoje é um bairro totalmente
intenso e cheio de contrastes, que reúne idosos,
artistas, jovens, turistas e camelôs, e que nessa
loucura toda consegue manter o charme do
Rio clássico e abrigar a praia mais bonita da
cidade, palco de grandes eventos.

Copacabana was the jewel of the city in
the ‘50s, and since then its population remained
loyal to the neighborhood. Today it’s intense and
full of contrasts, comprising artists, elderly and
young people, tourists and street vendors, and in
all its madness still keeps the classic charming
spirit of Rio alongside the most beautiful beach in
the city, the scene of major events.
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gávea

botafogo

Barbara Wolff Dick, 25, designer

Daniel Benassi, 39, fotógrafo photographer

“Eu sinto que em Botafogo vivemos mais desconectados da praia, somos mais urbanos.
É um pouco do sabor de São Paulo no Rio.”

“descontraído e básico, quem mora aqui gosta de uma sandália Havaiana.
É um lugar onde o brilho, salto alto e maquiagem não têm vez.”

“I feel like in Botafogo we live more disconnected from the beach, we are more urban. It’s somewhat a taste of São Paulo in Rio“

Botafogo já teve seu momento de glória,
quando era um dos bairros mais chiques
da cidade, com casarões lindos, dos quais
poucos ainda restam. Hoje, reduto de moderninhos, indies e roqueiros, abriga vários
restaurantes da chamada nova gastronomia
carioca, alguns escritórios de design e de
moda, além de bares e casas noturnas.
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Botafogo had its moment of glory when once
was one of the most fashionable neighborhoods
in town with beautiful mansions, some of which
still exists. Today, Botafogo gathers a stronghold of hipsters, indie rockers and is home to
several restaurants called the new carioca gastronomy. Design studios and fashion industry
offices, as well as bars and nightclubs.

“Relaxed and basic, swho live here like a Havaiana sandal. It is a place where glitter, high heels and makeup do not have a place.”

Baixo Gávea. Essas duas palavras são o
melhor resumo do bairro e talvez de toda a Zona
Sul. Todo carioca já passou por lá pra tomar um
chopp, comer uma picanha ou bater um papo.
E todo mundo tem alguma história para contar
sobre essa famosa esquina, que tem público
cada dia da semana, especialmente de atores
que vêm dos vários teatros das redondezas.

Baixo Gávea. These two words best define
the neighborhood and perhaps the entire
South Zone Rio. Every carioca has been
there to have a beer, eat a steak or just chat.
And everyone has a story to tell about that
famous corner crowded every day of the week,
especially with actors and actresses from the
several theaters nearby.
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tijuca

barra da tijuca
Cristiane Hani, 28, empresária entrepreneur

Mariah Escossia, 25, fotógrafa photographer

“Na Barra tem de tudo, mas é um bairro de emergentes. A gente gosta de se mostrar.
Eu não vou ter um All Star branco sem graça, vou ter um All Star de oncinha com strass!”

“O tijucano gosta de ir a praia, sair na Lapa e beber no boteco,
mas acima de tudo honra o bairro com unhas e dentes.”

“Barra has everything but is an emerging neighborhood. We like to show off - I will not have a dull white All Star, I will have an All Star in leopard print with strass!”

“The person who grows up in Tijuca likes to go to the beach, to hang out in Lapa and to drink in the pub, but above all she/he ferociously honors her/his neighborhood”

A Barra é considerada a Miami do Rio. Um
bairro atípico no sentido de que não tem vida de
rua. Tudo é feito de carro, normalmente nos muitos
shoppings do bairro. Paraíso dos emergentes e
dona das melhores praias da cidade, a Barra e seus
condomínios fechados parece uma contradição
com o resto da cidade. A população local costuma
ser jovem, sarada, e esportista. Os corpos são
trabalhados e frequentemente estão em evidência.
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Barra is considered the Miami neighborhood
of Rio. Atypical quarters with barren street life.
Everything is done reaching by car or bus in its
many malls. Paradise for the emerging social
climbers and of the best beaches in town,
Barra and his multiple condos differs from
the rest of the city. Locals are mostly young,
fit and sports fans. The bodies are sculpted
and usually in evidence.

Bairro tradicional da cidade, de onde vieram
muitos músicos reverenciados (Erasmo Carlos,
Tim Maia, Jorge Ben Jor…), a Tijuca é um bairro
residencial que cresceu mas manteve a tradição
musical do samba – é o bairro de escolas de samba
como o Salgueiro e Unidos da Tijuca. A mulher
tijucana se veste de forma descontraída de dia,
mas à noite aflora a sensualidade, abusando do
salto alto, maquiagem e vestidos indefectíveis.

Traditional neighborhood, home to many
revered musicians (Erasmo Carlos, Tim Maia,
Jorge Ben Jor ...), Tijuca is a residential district that
developed and grew, but kept the musical tradition
of samba – the neighborhood is home to samba
schools such as Salgueiro and Unidos da Tijuca.
Women from Tijuca dress in a laid back way for the
day, although at night she lets the sensuality flow
with high heels, make up and perfectly-fit dresses.
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lapa

santa teresa
Patricia Carmo, 40, artista plástica artist

“é outra cidade, onde a arquitetura e a dificuldade de acesso estreitam as relações humanas.
É muito frequentada por turistas, me lembra Trastevere em Roma.”
“is yet another town where the architecture and the difficult access bring human relations closer.
It is much sought after by tourists, and reminds me of Trastevere in Rome.”

É a arquitetura mais linda do Rio. Lembra
Sintra em Portugal, é o que nos resta do Rio antigo.
Seus casarões têm sido restaurados, na maior
parte comprados por europeus, mas o bairro ainda
não entrou na onda da especulação imobiliária
enlouquecida que anda assolando o resto da cidade.
Bairro que abriga muitos ateliers de artistas,
Santa Teresa tem cultura de bares e restaurantes,
e um aroma hippie no ar.
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It is the most beautiful architecture in Rio.
Santa Teresa reminds you of Sintra in Portugal
and guards most of what remains from old Rio.
Its houses have been renovated, mostly bought by
Europeans, but the district is not yet in the frenzied
real estate speculative wave plaguing the rest of
the city. Home to many artists’ studios, Santa
Teresa has a culture of bars and restaurants,
and a hippie scent in the air.

Zé Carioca, 54, músico e mestre de dança de salão musician and ballroom dancing master

“Um embolado embalado pelo samba.”
“A tangle wrapped up in samba.”

O berço da boemia, onde o samba canta cada
noite em bares, casas noturnas e restaurantes
lotados de gente animada à beça. Além dessa
vocação festeira, o bairro também abriga muitos
antiquários. É um pouco da alma do Rio traduzida
em bairro. Imperdível a feira da Rua do Lavradio
e uma noite no Rio Scenarium.

The cradle of bohemia, where samba sings
every night in bars, nightclubs and restaurants
packed with lively, high-spirited people. Besides
its folly and partying vocation, Lapa is also home
to many antique shops. It’s a bit of the soul of Rio
translated into the neighborhood. A must to go Rua
do Lavradio and a night at Rio Scenarium.
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escondidinhos

ESCONDIDINHOS

hidden spots

Hidden Spots
Por Ana Claudia Lopes. Jornalista e pesquisadora de
moda. Ama descobrir “escondidinhos” pela cidade.

By Ana Claudia Lopes. Journalist and fashion researcher.
She loves to discover hidden cool spots around town.

Ache aqui os melhores endereços de moda, design e entretenimento
Find here the best addresses for fashion, design and entertainment

centro
Design e Arte | Design and Art
A Gentil Carioca

Galeria de arte conhecida por apostar em jovens
e promissores talentos. Empreendimento de
Marcio Botner, Laura Lima e Ernesto Neto. Há
uma filial mais nova na Lagoa, que além de
galeria tem biblioteca e varanda para eventos.
This gallery is known for coming to highlight
promising young talents. A venture by Marcio
Botner, Laura Lima and Ernesto Neto. There is a
newer branch in Lagoa, which besides a gallery has
a library and a balcony for events.
Rua Gonçalves Ledo, 17 – sobrado, Centro
Tel.: +55 (21) 2222-1651
Av. Epitácio Pessoa, 1.674 / 401, Lagoa.
Tel.: +55 (21) 2523-1157
www.agentilcarioca.com.br

L’Escalier

Romaric Sulger Buel foi Adido Cultural da França
no Brasil. Chegou aqui há mais de 20 anos e ficou.
Em outubro de 2012 abriu essa loja-galeria de arte
e decoração. Vende pinturas, móveis exclusivos,
peças de decoração e de arte popular e barroca.

Grupo artístico criado em 1986, cuja
característica é o trabalho de acrobacia aérea
com tecido. Desenvolve uma linguagem cênica
inspirada no circo, refletindo sobre a potência do
corpo como instrumento de criação e expressão.
Dão cursos para crianças e adultos e encenam a
maioria de seus espetáculos.

Rua do Rosário, 34, Centro
Tel.: +55 (21) 2518-3033 / 2518-3533
www.brasserierosario.com.br

Artistic group created in 1986, whose main feature
is the aerial acrobatics work of with fabrics. They
developped a circus inspired scenic language,
reflecting on the power of the body as an instrument
of creation and expression. They give courses for
children and adults, and perform most of their shows.

Feiras | Fairs
Feira de Antiguidades da Praça XV

Romaric Sulger Buel was a french cultural
attaché in Brazil. He arrived here 20 years ago
and decided to stay. On October 2012 he opened
this art and decoration shop-gallery where he sells
paintings, exclusive furniture, decorative pieces
and popular and baroque art.

A mais tradicional feira de antiguidades do Rio,
com barraquinhas que vendem de tudo, desde
objetos antigos a roupas e livros – nem tudo em
bom estado. Bom para achar algo inusitado, que
traz recordações da infância, ou móveis para
serem repaginados. Das 6h até o início da tarde.

Rua do Rosário, 38, sobrado, Centro
Tel.: +55 (21) 2518-4123
rsb@rsb.com.br
www.lescalierio.com.br

The most traditional antiques fair in Rio, with
stalls selling everything from antiques to clothes
and books - not everything in good condition.
There you can find something unusual that brings
back childhood memories, or furniture to be
refurbished. From 6am to noon.

Moda | Fashion

Praça Quinze de Novembro, Centro

Virzi + De Luca

lapa

Peças delicadas, inteiramente bordadas com
paetês e contas em tule, seda e algodão são o
ponto alto dessa marca. Recentemente lançou
coleção limitada de maxi colares com a it-girl
Betina de Luca. Puro luxo!

Design e Arte | Design and Art
Intrépida Trupe

Delicate items, entirely embroidered with sequins
and beads on tulle, silk and cotton are the
highlight of this brand. She recently launched
a limited collection of maxi collars with it-girl
Betina Luca. Pure luxury!

Para curtir | Enjoy Rio
Barzinho

O mais novo espaço na Lapa, sociedade de Rodrigo
Penna, ex-ator e idealizador da festa Bailinho, e do
chef Fabio Batistella, dono da hypado Meza Bar e
do DoiZ, no Humaitá. Com ambiente moderninho,
a casa foi criada para abrigar DJs, shows, stand-up
comedy e esquetes teatrais. No cardápio, releitura
de petiscos de botequim.
The newest place in Lapa, created by Rodrigo
Penna, former actor and founder of the Bailinho
party, and Fabio Batistella chef, owner of hot spots
as Meza Bar and DoiZ in Humaita. With a modern
atmosphere, it was designed to house DJs, shows,
stand-up comedy and theatrical sketches. On the
menu, revisited bar snacks.
Rua do Lavradio, 170, Lapa
Tel.: +55 (21) 2221-4709
www.barbarzinho.com.br

Ela se denomina “um museu na noite do Rio”
– tanto pelo lugar que ocupa na noite carioca,
como por abrigar mais de 10.000 peças de
antiquário, entre móveis e objetos. O local é um
casarão do século XIX, de três andares, palco de
samba, MPB, choro e forró. Os mesmos donos
têm, ali perto, o Santo Scenarium, dedicado ao
Jazz (Rua do Lavradio, 36).

Para curtir | Enjoy Rio

Rodrigo Buas

Brasserie Rosário

No século XIX, esse sobrado era a tesouraria
do Império Português. Hoje abriga a Brasserie
Rosário que une sofisticação gastronômica a
preços modestos, com a rapidez que o Centro
exige no almoço. O happy hour é animado
com jazz às quintas e samba-jazz às sextas. É
comandada pelo chef francês Frederic Monnier.

Fundição Progresso: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Tel.: +55 (21) 2220-1977
Checar programação no site www.intrepidatrupe.com.br

Rio Scenarium

Avenida Franklin Roosevelt, 194 sala 705, Centro
Tel.: +55 (21) 2524-5292
contato@virzideluca.com
www.virzideluca.com
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In the 19th century this building housed the
portuguese empire’s treasury. Today Brasserie
Rosario offers sophisticated gastronomy at fair
prices with an efficient and quick service required
at lunch time. Its swinging happy hour plays
jazz on thursday and samba-jazz on Friday. It’s
commanded by French chef Frederic Monnier.

It is known as “a museum at night life in Rio” – both
for its prominent position as a night club and for
sheltering more than 10,000 items of antiques,
furniture and objects. The place is a three-storied
nineteenth century mansion, a scene for samba,
MPB, choro and forró. The same owners have
another venue nearby called Santo Scenarium,
dedicated to Jazz (Rua do Lavradio, 36).
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Rua do Lavradio, 20, Lapa
Tel.: +55 (21) 3147-9005
www.rioscenarium.com.br

Eu Amo!

Feiras | Fairs

Loja vintage moderninha, funciona dentro de um
casarão antigo, com espaços amplos que permitem
olhar todos os detalhes das roupas claramente. As
peças são bem selecionadas, lavadas e reformadas
antes de irem para as araras.

Feira Rio Antigo / Rua do Lavradio

Localizada no Centro do Rio Antigo, foi uma
das primeiras ruas residenciais da cidade e
local de encontro de artistas e poetas. Hoje é
conhecida pelos seus diversos antiquários de
móveis e objetos. A “Feira Rio Antigo” acontece
ao ar livre no primeiro sábado de cada mês.
E no terceiro sábado do mês é a vez da Mostra
de Antiguidade e Gastronomia.
Located in old downtown Rio, Lavradio street
was one of the first residential streets in the
city and a meeting place for artists and poets.
Today it is known for its many antique furniture
and objects. The “Rio Antigo Fair” takes place
outdoors on the first Saturday of each month.
And every third Saturday the street hosts the
Antiques and Food Fair.
Rua do Lavradio, Lapa
www.novorioantigo.com.br/eventos

santa teresa
Design e arte | Design and Art
Ateliê Carlos Vergara

Carlos Vergara é um dos grandes artistas
brasileiros. Teve Iberê Camargo como mestre
e participou da icônica exposição Opinião 65,
no MAM, em 1965. Seu trabalho já passou por
diversas fases, inspirando-se no colorido do
carnaval e de blocos como o Cacique de Ramos.
Menos figurativas, suas telas atuais são ricas
em texturas e contrastes cromáticos. Há 12 anos
fixou seu ateliê em Santa Teresa. As visitas
devem ser agendadas.
Carlos Vergara is one of the greatest Brazilian
artists. He had Iberê Camargo as the master and
took part in Opinião 65, the iconic exhibition at MAM
in 1965. His work has gone through several phases,
drawing inspiration from the carnival color and
blocks as the Cacique de Ramos. Less figurative, his
paintings today are rich in textures and chromatic
contrasts. Twelve years ago, he established his
studio in Santa Teresa. Visits must be scheduled.
Rua Progresso 70, Santa Teresa
Tel.: +55 (21) 2508-9169
museologia@cvergara.com.br
www.carlosvergara.art.br
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Atelier Ricardo Fasanello

Rua Alfredo Chaves, 56, Humaitá
Tel.: +55 (21) 2286-6834
atendimento@huma.art.br
www.huma.art.br

Infinitta

Vintage modern shop inside an old mansion, with
large spaces allowing every clothe detail to be
clearly looked at. Items are well screened, washed
and refurbished before going to the racks.
Rua Monte Alegre, 374, Santa Teresa
Tel.: (21) 2221-2855 / 8872-6975
euamo@euamovintage.com.br
www.euamovintage.com.br

Para curtir | Enjoy Rio
Aprazível
O designer Ricardo Fasanello foi o criador de
peças icônicas do mobiliário brasileiro dos anos
60 e 70 como a cadeira esfera. Hoje seu atelier
e produção são administrados pela família.
Atendimento com hora marcada.
The designer Ricardo Fasanello was the
creator of iconic pieces of Brazilian furniture
from the 60s and 70s, such as the sphere chair.
Today his studio and production are managed
by the family. By appointment.
Rua do Paraíso, 42, Santa Teresa
atelier.rfasanello@terra.com.br
Tel.: +55 (21) 2232-3164

Zemog

Morando em Santa Teresa desde 1990, a
criatividade do artista plástico Zemog flui a
partir da apropriação e acumulação de objetos
aos quais cotidianamente não damos valor,
como tampinhas de garrafa, bacias de alumínio,
fitas do Senhor do Bonfim e até de vassouras.
Em suas mãos eles ganham novas leituras,
textura, riqueza, ironia e sensualidade.
A visita tem que ser agendada.
Living in Santa Teresa since 1990, the creativity
of this artist flows from the appropriation and
accumulation of everyday unvalued objects,
like bottle caps, aluminum bowls, Senhor do
Bonfim ribbons and even brooms. In his hands
they gain new interpretations, texture, richness,
sensuality and irony. By appointment.
Atelier Curvelo: Rua Dias de Barros,1, Santa Teresa
Tel.: +55 (21) 8888-5719

Restaurante comandado pela chef Ana Castilho
e os filhos João e Pedro Hermeto. Conhecido pela
culinária de sabores brasileiros e pelo ambiente
deslumbrante, em um casario rústico antigo
com área externa em meio a diversas árvores e
coretos, com vista para a Baía de Guanabara.
Restaurant headed by chef Ana Castilho and
her sons John and Peter Hermeto. Known for its
culinary based on native brazilian flavors and for
the beautiful setting in a rustic old house with large
outdoor area amidst several trees and gazebos
overlooking Guanabara Bay.
Rua Aprazível, 62, Santa Teresa
Tel.: +55 (21) 2508-9174
www.aprazivel.com.br

botafogo | flamengo
Design e Arte | Design and art
Huma Art Projects

Aberta em 2011, a Huma pretende ser mais do
que uma galeria de arte, desenvolvendo projetos
inovadores junto a artistas cuja arte foge dos
padrões. Os donos são três jovens e as festas na
galeria tomam conta da rua! Aberta de terça a
sábado, das 11h às 18h.
Opened in 2011, Huma aims at being more than just
an art gallery and develops innovative projects with
artists who are off the beaten track. Three girls own
the place and gallery parties take over the street!
Open Tuesday to Saturday, 11am to 18 pm

Com bom gosto e criatividade, móveis e objetos
descartados são repaginados de forma única
sob o comando dos designers Isabela Miranda
e Eduardo Moura, que também trabalham em
projetos de arquitetura. A loja é um sopro de
inspiração no meio de Botafogo. Aberta de terça
a sábado, ou com hora marcada.
With good taste and creativity, discarded
furniture and objects get uniquely retrofit under
the command of designers Isabela Miranda and
Eduardo Moura, who also works on architectural
projects. The store is an inspirational breath in
the middle of Botafogo. Opens Tuesday through
Saturday, or by appointment.
Rua das Palmeiras, 14, Botafogo
Tel.: +55 (21) 2527-0824 / 9985-8581
(Isabela) / 9154-1213 (Livia)
contato@infinitta.com.br
infinittadesign@gmail.com
www.infinitta.com.br
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Lá na Ladeira

Espaço meio casa meio loja, que vende móveis e
objetos, vintage e novos, repaginados com novas
cores e estampas pelas gêmeas Joana e Júlia.
Half house half shop, Lá na ladeira sells
vintage and new furniture and objects,
refurbished with new colors and prints by
twin sisters Julia and Joanna.
Rua Maria Eugênia, 123, Humaitá
Tel.: +55 (21) 3489-5811
contato@lanaladeira.com.br
http://lanaladeira.com.br

Guiada pelo conceito da sustentabilidade,
essa loja vende objetos, roupas e acessórios
feitos com fibras naturais, de forma artesanal,
ou produzidos por cooperativas de reciclagem.
Há um café orgânico nos fundos.
Guided by the sustainability concept,
this shop sells hand-made objects, clothing
and accessories from

natural fibers, or produced
by recycling cooperatives. There is an organic
coffee shop in the backyard.
Largo dos Leões, 81 loja C, Humaitá
Tel.: +55 (21) 2530-4201
contato@lojamutacoes.com.br
Facebook/mutacoes

Para curtir | Enjoy Rio
Champanharia Ovelha Negra

Espumantes nacionais e importados
fazem a alegria a partir da happy hour.
Brazilian and imported champagne and
sparkling wine stir up the spirits at happy hour.
Rua Bambina, 120, Botafogo
Tel.: +55 (21) 2226-1064
www.champanhariaovelhanegra.com.br

Atelier Clementtina

Os objetos de decoração e acessórios criados
por Fabiana Pomposelli são para mulheres
românticas que não dispensam laços, flores
e fru-frus. O espaço recria um chalé da Provence,
com direito a jardim de inverno.

Rua Conde de Irajá, 109, Botafogo
Tel.: +55 (21) 2246-1395
www.irajagastro.com.br

Inaugurado há quatro anos, o Meza Bar continua
sendo ponto de encontro moderninho na cidade.
Ganhou prêmio de melhor gastrobar da revista
“Época”. Dica: bolinho de risoto de açafrão com o
drinque 3000 liras, feito com espumante, lichia,
morango e manjericão.
Launched four years ago, Meza Bar still is a cool
spot in the city. It won the prize of best gastronomic
bar given by “Epoca” magazine. Tip: delicious cakes
made of saffron risotto and 3000 liras drink, with
sparkling wine, lichia, strawberry and basil.
Rua Capitão Salomão, 69, Humaitá
Tel.: +55 (21) 3239-1951
www.mezabar.com.br

Miam Miam

A chef Roberta Ciasca tem dois restaurantes em
Botafogo, e os dois são queridinhos do pessoal
descolado do Rio. O Miam Miam foi o primeiro,
com decoração com móveis dos anos 50, 60 e 70 da
Hully Gully. O cardápio privilegia a ‘comfort food’.
Chef Roberta Ciasca has two restaurants in
Botafogo, and the two are darlings to hipsters from
Rio. Miam Miam was the first one furnished in the
50, 60 and 70’s Hully Gully style. The menu focuses
on ‘comfort food’.
Rua General Góes Monteiro, 34, Botafogo
Tel.: +55 (21) 2244-0125
www.miammiam.com.br

Esse é o segundo restô de Roberta Ciasca, com
decoração mais refinada, em estilo art déco.
O menu é servido em pequenos potinhos.
This is Roberta Ciasca second restaurant,
with a more refined decoration in art deco
style. Dishes are served in small pots.
Rua Conde de Irajá, 85, Humaitá
Tel.: +55 (21) 2527-3539
www.restauranteouioui.com.br

jardim botânico
Design e Arte | Design and art

The newest restaurant in Botafogo is headed by
chef Pedro de Artagão. The atmosphere is relaxed
with sofas and armchairs, and the menu has a
strong influence from Brazilian cuisine.

Oui Oui
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Comuna Sala de Estar

Meza Bar

Mutações

Irajá

O mais novo restaurante de Botafogo é
comandado pelo chef Pedro de Artagão.
O ambiente é descontraído, com sofás e
poltronas, e o menu tem forte influência
da cozinha brasileira.

A Comuna nasceu da união de diversos jovens.
Cada um com sua expertise, ocupou os espaços
dessa casa multifuncional, formando uma
plataforma de convivência e criação de moda,
design, arte e música. Apesar de abrir durante o
dia, o agito maior é à noite, durante as diversas
festas que acontecem toda semana.
The Comuna started with the gathering of several
talented young people who, each with its expertise,
began to occupy this multifunctional house and
form a creative platform where fashion, design,
art and music coexist. Although it opens during
the day, the buzz is higher at night, when multiple
parties happen every week night.
Rua Sorocaba, 585, Botafogo
Tel.: +55 (21) 3253-8797
contato@comuna.cc
http://comuna.cc/

The Maze

Desde a pacificação das comunidades, passou
a ser “in” subir o morro para curtir a noite e
apreciar a vista. O The Maze, na favela Tavares
Bastos, ficou conhecido pela programação de
jazz das sextas-feiras. Foi listado pela revista
americana “Downbeat” como um dos melhores
clubes de jazz do mundo. O local tem três bares
e providencia o transporte com vans e mototáxis
do Catete até o estabelecimento, durante toda a
noite. Também há hospedagem no local.
Since the pacification of communities, climbing Rio
hills to enjoy the night and the view became a must.
The Maze, located in Tavares Bastos favela, is widely
known for its jazz friday sessions. It was listed by
“Downbeat” magazine as one of the best jazz clubs
in the world. The Maze has three bars and provides
transport by vans and motorcycle taxis from Catete
to the place all night. Hosting is also available.
Rua Tavares Bastos (final/ at the end of the street), Catete
http://jazzrio.com/pt/

The home furnishings and accessories created
by Fabiana Pomposelli for romantic women who
can’t do without bows, flowers and fru-frus.
The space recreates a cottage in Provence,
complete with a winter garden.
Rua Lopes Quintas, 147, Jardim Botânico
Tel.: (21) 3205-1035
http://atelierclementina.blogspot.com

Fernando Jaeger

Os móveis coloridos e funcionais do designer
Fernando Jaeger ficam dispostos formando
ambientes nessa casa acolhedora no Jardim
Botânico, que tem inclusive um jardim.
Dá vontade de entrar e morar.
The colorful and functional furniture created by
Fernando Jaeger are shown in this warm and cozy
house in Jardim Botânico, which even has a garden.
It makes you want to stay living there.
Atelier: Rua Corcovado, 252, Jardim Botânico
Tel.: (21) 2274-6026
Pronta Entrega: Rua Ipiranga, 119, Laranjeiras
Tel.: (21) 3256-0636 / 2205-2927
www.fernandojaeger.com.br

Gabinete Duilio Sartori

Aberta em novembro de 2011,
quando se entra nessa loja de design
tem-se a impressão de estar na Europa
ou Estados Unidos. Vende desde pequenos
móveis a caderninhos e outros mimos
carregados de lembranças da infância.
Impossível sair com as mãos abanando!
Opened in November 2011, when you
enter this design shop you will have a
feeling of being in Europe or the United States.
Sells from light furniture to moleskine and
other childhood memory treats. Impossible
to leave empty handed!
Rua Lopes Quintas, 87, Jardim Botânico.
Tel.: +55 (21) 3173-8828
contato@gabineteduiliosartori.com.br
www.gabineteduiliosartori.com.br
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H.A.P Galeria

Moda | Fashion

Parque Lage

Aberta em 2001, a galeria trabalha com artistas de
renome como Beatriz Milhazes e Cildo Meireles,
e outros em ascensão como Maria Lynch. Ocupa
uma casa charmosa e tranquila no Horto.

Dona Coisa

Multimarca sofisticada de Roberta Damasceno.
Privilegia o estilo contemporâneo em vestuário,
joias, livros e decoração.

Opened in 2001, the gallery works with renowned
artists such as Beatriz Milhazes and Cildo Meireles,
as well as other rising talents such as Maria Lynch.
It’s in a charming and quiet house in Horto.

Sophisticated multibrand shop by Roberta
Damasceno. She emphasizes a contemporary style
in clothing, jewelry, books and decor.

Rua Abreu Fialho, 11, Horto, Jardim Botânico
Tel.: +55 (21) 3874-2830
info@hapgaleria.com.br
www.hapgaleria.com.br

Interni

vindas de Santa Catarina, que estaciona em
frente toda quinta à noite – para serem deliciadas
com champanhe e amigos.
The Horto area is the new cool and Jojo restaurant,
by chef Joana Carvalho, is part of the hype. The
highlight is the pound of fresh oysters from Santa
Catarina, who parks in front every thursday
evening - to be delighted with champagne and
friends.

Rua Lopes Quintas, 153, Jardim Botânico
Tel.: (21) 2249-2336
www.donacoisa.com.br

Rua Pacheco Leão, 812, Horto, Jardim Botânico
Tel.: +55 (21) 3565-9007 / 3627-9007
jojocafe@jojocafe.com.br
www.jojocafe.com.br

Martu

La Bicyclette

Loja-ateliê da estilista Marta Macedo, conhecida
pelos vestidos de festa e o requinte das peças.
Uma parte do atelier é dedicado às noivas.
Atendimento com hora marcada.
Shop-atelier of designer Marta Macedo. She is well
known for her party dresses and the refinement
of items. A portion of the workshop is devoted to
brides. By appointment.
Custódio Serrão, 64, Jardim Botânico
Tel.: +55 (21) 3874-7537
www.martu.com.br

Para curtir | Enjoy Rio
Caru Ribeiro

Casa Carandaí

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é
uma das mais renomadas do Rio de Janeiro.
Não deixe de visitar os ateliês e as exposições,
dentro desse cenário incrível, que é réplica de
um “palazzo romano”, construído em 1920 como
presente para a cantora lírica italiana Gabriela
Besanzoni. Para relaxar e apreciar o local, sente
no D.R.I Café que fica de frente para a piscina e é
muito popular no brunch do fim de semana.

Contemporary style furniture shop, sells items
designed by businesswoman and designer Maria
Candida Machado.

The School of Visual Arts of Parque Lage is one of
the most renowned of Rio de Janeiro. Be sure to visit
the studios and exhibitions, within this incredible
scenario that is an amazing replica of a “Roman
palazzo”, built in 1920 as a gift to the Italian opera
singer Gabriela Besanzoni. To relax and enjoy the
place, sit at D.R.I Café which faces the pool and has
a very popular brunch on weekends.

Rua Jardim Botânico, 221, Jardim Botânico
Tel.: +55 (21) 2266-1414
www.interni.com.br

Rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico
Tel.: +55 (21) 3257-1800
www.eavparquelage.rj.gov.br

Empresa de mobiliário em estilo contemporâneo,
com peças desenhadas pela empresária e
designer Maria Candida Machado.
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Novo empreendimento do casal Janjão e Nick, donos
do Lorenzo Bistrô, que fica no mesmo quarteirão.
Deli com os melhores produtos nacionais e
importados, comprados pelo casal diretamente dos
produtores locais, massas semiprontas, quitutes
para impressionar no jantar e vinhos. Um dos
destaques é a seleção de queijos artesanais mineiros.
Há um café charmoso no fundo. Fazem entrega.
A new venture by the couple Janjão and Nick, owners
of Bistro Lorenzo who is on the same block. The deli
offers the best domestic and imported products,
bought directly by the owners from local producers,
semi-ready pasta, delicacies to impress at dinner and
wines. One of the highlights is the selection of artisan
cheeses from Minas Gerais. There is a charming cafe
in the background. Delivery service available.
Rua Lopes Quintas, 165, Jardim Botânico
Tel.: +55 (21) 3114-0179
www.casacarandai.com.br

Jojö Café Bistrô

A região do Horto é o novo cool e o restaurante
Jojö, da chef Joana Carvalho, faz parte do hype.
O destaque é a carrocinha de ostras frescas,

Padaria artesanal com pães assados
na pedra à moda antiga, sem gordura, açúcar,
aditivos químicos ou conservantes. Privilegia
produtos locais e pequenos produtores.
Faz entregas pelo bairro de bicicleta, é claro!
Experimente os folhados! Tem outra filial
dentro do Jardim Botânico
Artisanal bakery with breads baked in stone in
the old fashioned way, non-fat, sugar free, no
chemical additives. It favors local produce and
small producers. Deliveries in the neighborhood are
done by bicycle, of course! Try the pastries! There is
another branch inside the Botanical Garden.
Rua Pacheco Leão, 320 loja D, Jardim Botânico
Tel.: +55 (21) 3256-9052 / 9531-5010
www.labicyclette.com.br
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lagoa
Para curtir | Enjoy Rio
Complexo Lagoon / Miranda

Novo complexo de entretenimento com uma
vista incrível, de frente para a Lagoa Rodrigo
de Freitas. Abriga o Cinépolis, com seis salas
de cinema, restaurantes como o Gula Gula,
Quadrifoglio e Quiosque do Português, e a casa de
shows Miranda, espaço de shows, festas e peças.
It’s a new entertainment complex with amazing
views overlooking the Lagoa Rodrigo de Freitas.
It houses the Cinépolis, with six cinemas,
restaurants like Gula Gula, Quadrifoglio,
Quiosque do Português and Miranda concert
hall for shows, parties and concerts.

Braseiro da Gávea

Não há dia da semana que o Braseiro não esteja
cheio... Ele é ponto de encontro de todas as
tribos que desejam papear tomando um chopp
gelado beliscando guloseimas. A dica
é a lingüiça na brasa, um clássico da casa.

Coordenada pela Associação Brasileira de
Antiquários (ABA), desde 1997 funciona aos
domingos na Praça Santos Dumont. Vende todos
os tipos de objetos antigos.
Coordinated by the Brazilian Association of
Antiquaries (ABA), since 1997, on sundays occupies
Praça Santos Dumont. Sells all kinds of old objects.

Galeria Silvia Cintra + Box 4

Dedicated to contemporary art, occupies a building
especially designed for the gallery. Next door, there
is Box 4, which belongs to Silvia’s daughter and
focuses on new talents.
Rua das Acácias, 104, Gávea
Tel.: (21) 2521-0426
www.silviacintra.com.br
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leblon
Design e Arte | Design and art
Hetty Goldberg

Arquiteta por formação, Hetty montou seu
primeiro showroom em 2001, vendendo tapetes e
móveis de designers consagrados. Esse ano abriu
no mesmo prédio o segundo espaço, dedicado ao
design brasileiro.

Rua Dias Ferreira, 64
www.adrianabarra.com.br | www.valen.com.br
www.marcellamaia.com | www.casmoda.com.br
http://daniellamartins.com.br
www.facebook.com/lidicecaldas

Ateliês e lojas: Maria Manuela (camisaria branca
e charmosas peças-chaves), Patricia Viera (artista
do couro), Gilda Midani (estilo contemporâneo
em tecidos exclusivos), Gaby Veloso (sapatos
sob medida), Lisa Corti (o colorido da designer
italiana invade belas túnicas e calças e tecidos
para decorar) e a joalheria da Odara e de Alfredo
Grosso, entre outros.

Feira de Antiguidades da Gávea

Galeria de arte contemporânea, que em seus três
andares expõe fotografia, pinturas e videoarte.
Trabalha com artistas de renome, como Gonçalo
Ivo, Angelo Venosa, Nuno Ramos, entre outros.

Workshops and shops: Adriana Barra (beautiful
prints), Valen multibrands (sells Gig knitwear, a
brand from Minas Gerais, and another brands),
Atelier Marcella Maia (carioca easy elegance),
Cas (design clothes and shoes), Daniella Martins
(exclusive handmade), jewelry designer Lidice Caldas

Edifício da Livraria Argumento

Feiras | Fairs

Anita Schwartz Galeria de Arte

Dedicada à arte contemporânea, ocupa um prédio
projetado especialmente para a galeria. Em anexo
funciona a Box 4, que é da filha de Silvia e expõe
novos talentos.

Poeira

Praça Santos Dumont, 116, Gávea
Tel.: +55 (21) 2239-7494
www.braseirodagavea.com.br

Design e Arte | Design and art

Rua José Roberto Macedo Soares, 30, Gávea
Tel.: (21) 2274-3873
www.anitaschwartz.com.br

Av. Ataulfo de Paiva, 135 salas 410 e 307, Leblon
Tel.: +55 (21) 2259-6413 / 2540-6085
www.hettygoldberg.com.br

There is no day of the week that Braseiro is not
crowded ... It is the meeting point of all tribes
who enjoy a chat while drinking a cold beer and
nibbling goodies. Try the grilled sausages, a
classic of the house.

gávea

Gallery of contemporary art with three floors shows
photography, paintings and video art. Renowned
artists such as Gonçalo Ivo, Angelo Venosa, Nuno
Ramos, among others, are featured.

A graduate architect, Hetty opened her first
showroom in 2001, selling carpets and furniture
by notorious designers. This year she opened a
second one in the same building, dedicated to
brazilian design.

Workshops and shops: Maria Manuela (white shirts
and charming items), Patricia Viera (leather artist),
Gilda Midani (contemporary style in exclusive
tissues), Gaby Veloso (custom-made shoes), Lisa
Corti (the colorful prints created by the italian
designer in tunics, pants and home tissues) and the
jewelry at Odara and Alfredo Grosso, among others.

ana claudia lopes

Av. Borges de Medeiros, 1.424, Lagoa
Tel. Lagoon: +55 (21) 2529-5300
Tel. Miranda: +55 (21) 2239-0305
www.lagoon.com.br
http://mirandabrasil.com.br

Para curtir | Enjoy Rio

Filial brasileira da loja da designer de interiores
portuguesa Mónica Penaguião. Vende tecidos
Missoni para decoração e porcelanas da
Fornasetti, entre outras marcas renomadas
como Vitra, Cappellini e Baccarat. Um delírio
para quem gosta de design!

Rua Dias Ferreira, 417
www.mariamanuela.net | www.patriciaveira.com
www.gildamidani.com | www.lisacorti.com
www.alfredogrosso.com.br

The brazilian branch of Portuguese interior
designer Monica Penaguião’s store Missoni
sells Missoni fabrics for decoration and
porcelain from Fornasetti, among other
prominent brands such as Vitra, Cappellini and
Baccarat. A delirium for those who love design!

Cinco marcas dividem esse apartamento. As
veteranas e mais conhecidas são a joalheira Yara
Figueiredo e a marca de bolsas Renata di Biase.
As outras são a Despi (moda praia), A&A e Melon
(aromas, velas e objetos de casa).

Rua Dias Ferreira, 480, Leblon
Tel.: +55 (21) 2580-0513
poeirario@poeiraonline.com
www.poeiraonline.com

Moda | Fashion
Edifício Palm Beach

Ateliês e lojas: Adriana Barra (lindas estampas),
multimarca Valen (vende tricôs incríveis da
marca mineira Gig e outras grifes), Atelier
Marcella Maia (estilo carioca chique easy), Cas
(sapatos e roupas estilo design), Daniella Martins
(handmade exclusivo), a designer de joias Lidice
Caldas, Adorable (bolsas), entre outros.

Espaço Guilhermina

Five brands share this apartment. The veteran
and best known are jeweler Yara Figueiredo and
handbags brand Renata di Biase. The others are
Despi (beachwear), A&A and Melon (scents, candles
and household objects).
Rua Rainha Guilhermina, 249 sala 202, Leblon
Tel.: +55 (21) 2292-0222 / 2529-6521
www.yarafigueiredo.com | www.melon.com.br

Julia Monteiro de Carvalho

Menina esperta e de bom gosto, que faz joias
moderninhas com caveiras, insetos e coroas que
já encantaram Madonna.
Smart and good taste girl, who makes modern
jewelry with skulls, insects and crowns that have
already fascinated Madonna.
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Shopping Rio Design Leblon
Rua Ataulfo de Paiva, 270, 2º andar, Leblon
Tel.: +55 (21) 2540-0616 / 8485-4582
contato@juliamonteirodecarvalho.com.br
www.juliamonteirodecarvalho.com.br

Para curtir | Enjoy Rio
CT Boucherie

Restaurante de carnes, empreendimento do
celebrado chef Claude Troisgros com os filhos
Caroline e Thomas.
Steak restaurant, a venture of celebrated chef
Claude Troisgros with his sons Caroline and
Thomas.
Rua Dias Ferreira, 636, Leblon
Tel.: +55 (21) 2529-2329
www.ctboucherie.com.br

Minimok

Japa bistrô em ambiente intimista. Tem no cardápio
leituras contemporâneas para paladares inquietos.
Experimente o Atum Ásia de Cuba, grelhado com
especiarias, musseline de batata baroa e crispies de
wasabi, uma especialidade da casa.
Japanese intimate bistro. It has contemporary
readings on the menu for restless tastes. Try the
Tuna Asia de Cuba, grilled with spices, baroa potato
mousse and wasabi crispies, a house specialty.
Rua Dias Ferreira, 116 loja D, Leblon
Tel.: +55 (21) 2511-1476
contato@minimok.com.br
www.minimok.com.br

Prima Bruschetteria

Quem diria que bruschettas seriam tão hype!
Virou mania e point dos cariocas e já começa
a abrir filiais em outros pontos da cidade.
Ambiente descontraído, perfeito para uma
refeição simples com amigos.
Who would tell that bruschettas can turn into a
hype! It actually did, and became a mania and
meeting point of cariocas. It’s already opening new
branches in town. Its relaxed atmosphere is perfect
for a simple meal with friends.

ipanema
Design e Arte | Design and art
Olhar o Brasil

Loja de móveis e objetos de decoração do
arquiteto Chicô Gouvêa. Todas as peças
têm influência da cultura brasileira, uma
característica do estilo de Chicô.
Furniture and home objects by architect Chicô
Gouvea. All items have influence of Brazilian
culture, a characteristic of Chicô’s style.
Rua Garcia D’Ávila, 196, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2523-9070
olharobrasilipanema@olharobrasil.com.br
www.olharobrasil.com.br

Le Modiste

This recently opened showroom of design furniture
is located in a charming house from 1938. Anny
Meisler created 15 ambients for the architects to
find differentiated pieces. Only at LZ Studio you can
find labels as Alessi and Diesel. One of the rooms
is dedicated to Adriana Barra prints, that creates
for Moroso, one of the most important design
companies in Milan. It also has a digital art gallery,
Urban Arts, and a coffee shop.

Via Manzoni

Loja sonho de consumo dos moderninhos e
apreciadores de design. Vende móveis e objetos
de decoração contemporâneos de designers
nacionais e estrangeiros.

Quadrifoglio Caffé

Filho do conhecido restaurante, abriu as portas em
2012 com proposta mais despojada. O cuidado com
os pratos, entretanto, é o mesmo. Além de almoço
e jantar serve café da manhã e lanche da tarde.

Consumer dream store for hipsters and design
lovers. Sells furniture and decorative objects by
contemporary domestic and foreign designers.
Rua Barão de Jaguaripe, 37, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2267-7050
www.viamanzoni.com.br

The “son” of another a well known restaurant that
opened its doors in 2012, with a more stripped
proposal. The care with the dishes, however, is
the same. In addition to lunch and dinner serves
breakfast and afternoon snack.

Moda | Fashion

Rua Dias Ferreira, 147-A e B, Leblon
Tel.: +55 (21) 2525-6045 / 2294-8749
www.quadrifogliocaffe.com.br
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Recém aberto showroom de móveis de
design, localizado em uma charmosa casa
de 1938. Anny Meisler criou 15 ambientes
decorados para atender ao arquiteto que busca
peças diferenciadas. Tem exclusividade de
marcas como Alessi e Diesel. Um dos espaços
é dedicado às estampas da estilista Adriana
Barra, que cria para a italiana Moroso, empresa
cultuada em Milão. Conta também com uma
galeria de arte digital e design, a Urban Arts,
e um café aberto ao público.

Rua Barão de Jaguaripe, 141, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3649-6416
contato@lzstudio.com.br
www.lzstudio.com.br

Rua Rainha Guilhermina, 95 loja C, Leblon
Tel.: +55 (21) 3592-0881
http://primab.com.br

Talho Capixaba

LZ Studio

À Colecionadora

Delicatessen com jeito de “feito em casa”, a
preferida dos moradores do Leblon. O café da
manhã do fim de semana é concorridíssimo!
Destaque: pães frescos, feitos artesanalmente.

Lilli Kessler é uma menina esperta. Em seu ateliê
de decoração e design, vende móveis e objetos
antigos que, repaginados, ganham um estilo
moderninho-retrô super charmoso. Atendimento
com hora marcada.

Delicatessen with a home-made style, Talho
Capixaba is a favorite of locals in Leblon. The
weekend breakfast is always a full house! Highlight:
handcrafted breads.

Lilli Kessler is a smart girl. In her design and decor
studio she sells furniture and refurbished antiques
that earn a modern and charming retro-style. By
appointment.

Av. Ataulfo de Paiva, 1.022 loja A, Leblon
Tel.: +55 (21) 2512-8760
www.talhocapixaba.com.br

Tel.: +55 (21) 3256-2199
contato@lemodiste.com.br
www.lemodiste.com.br

Loja-galeria-ateliê da designer multidisciplinar
Luiza Marcier. Privilegia o lado pensante da
moda, com edições limitadas de produtos em
parceria com artistas e outros criativos. Atenção:
de segunda a sexta, abre somente à tarde.
Store-gallery-studio by multidisciplinary designer
Luiza Marcier. She focuses on the thoughtful side
of fashion, featuring limited edition products in
partnership with artists and other creatives. From
Monday to Friday, open only in the afternoons.
Rua Visconde de Pirajá, 111 loja E, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2523-0989
loja@acolecionadora.com.br
www.acolecionadora.com.br
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Antonio Bernardo

Designer autodidata de joias, começou nos
anos 70. Elegância e simplicidade são as
características de Antonio, que já recebeu vários
prêmios internacionais de design. Recentemente
expôs oito esculturas na galeria H.A.P..

HomeGrown

Misto de loja e galeria para garotos e garotas
que apreciam o estilo urbano e a street art.
Sempre fazem parcerias com grafiteiros cariocas
e estrangeiros. Fica escondida no segundo andar
de um prédio residencial.

Self-taught jewelry designer, he began to work
in the seventies. Elegance and simplicity are
the marks of his collections, that received many
international prizes. Recently he exposed eight
sculptures at H.A.P. gallery.

This combination of store and gallery focused on
men and women who enjoy urban style and street
art. Always partners with locals and foreigners
graffiti. HomeGrown lies almost concealed on the
second floor of a residential building.

Rua Garcia D’Ávila, 121, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2512-7204
abgarcia@antoniobernardo.com.br
www.antoniobernardo.com.br

Rua Maria Quitéria, 68, 2ºandar, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2513-2160
contato@hg68.com.br
www.hg68.com.br

Bia Vasconcellos

Mônica Pondé

Artista plástica que começou a fazer
joias em 1997. A inspiração para suas
peças poderosas vem das pedras e
suas combinações de cor.
This artist began making jewelry early in 1997.
The inspiration for her exuberant items
comes from the stones and their multiple
color combinations.

Francisca Bastos

Her 18k gold handmade jewelry is made with
precious stones carefully chosen by the designer.
Shows at events in the United States, France,
Canada, Monaco, England and Peru.
Top Center 550.
Rua Visconde de Pirajá, 550 sala 2008, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2511-3146
contato@franciscabastos.com
www.franciscabastosdesign.com.br

Gilson Martins

Principal loja da marca de bolsas
Gilson Martins, aberta em 2002 para
comemorar os 20 anos de carreira do designer.
Suas criações se inspiram no Rio.
Flagship store of Gilson Martins brand of bags
opened in 2002 to celebrate the 20th year of the
designer’s career. His creations are inspired in Rio.
Rua Visconde de Pirajá, 462, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2227-6178
www.gilsonmartins.com.br
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Rua Garcia D’Ávila, 149 loja B, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2523-5090 / 2274-1001
www.aquimgastronomia.com.br

00 Café Bistrô

Depois de mais de uma década de sucesso do
restaurante e boate 00 na Gávea, o Café Bistrô
chegou a Ipanema. Intimista e sofisticado, o
menu oferece reinterpretações de receitas
tradicionais feitas com muito esmero e uma
grande seleção de cafés. Um dos destaques é a
Degustação às Cegas.
After more than a decade of the successful
restaurant and nightclub 00 in Gávea, Café Bistro
reaches Ipanema. Intimate and sophisticated,
its menu offers reinterpretations of traditional
recipes made with great care, as well as a great
selection of coffees. One of the highlights is the
Degustação às Cegas (Blind Tasting).

Rua Visconde de Pirajá, 499, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3283-1438
www.marketipanema.com.br

Studio RJ

Aberto em setembro de 2011, virou um point
carioca para os que apreciam shows ao vivo
em ambiente descolado, com gente bonita e
animada. Casa de música eclética, dá espaço
para novos artistas, mas que também recebe
nomes consagrados.
Opened in September 2011, it rapidly became a
point carioca for enjoying live shows in a clubby
atmosphere, with beautiful and lively people. House
of eclectic music, a space for new artists, but it also
receives established names.
Av. Vieira Souto, 110, Arpoador
Tel.: +55 (21) 2523-1204
studiorj@studiorj.org
http://studiorj.org

Venga!

Rua Barão da Torre, 398-A, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2523-2938
contato.ipanema@00cafebistro.com.br
http://00cafebistro.com.br

bia@biavasconcellos.com

Joias feitas a mão, com ouro 18k, com
pedras preciosas cuidadosamente escolhidas
pela designer. Participa de eventos nos
Estados Unidos, França, Canadá, Mônaco,
Inglaterra e Peru.

Chocolate boutique treats gourmand creations
like jewels. The most special is the Q0, sold only
to order, made from a recipe of pure cocoa, more
fruit and less fat, which comes in curved bar
designed by Oscar Niemeyer.

Galeria Café

House, Pop e anos 80 animam as noites
de quarta a sábado na boate Galeria Café.
Joalheira formada em arquitetura, o design da
loja e as peças carregam sua assinatura autoral
e contemporânea. Além de ouro e prata, trabalha
também com madeira de lei.
An architect and jewelry artist, Monica Pondé
brings her contemporary authorial signature to her
items and also to the store design. Besides gold and
silver she also works on wood.
Rua Visconde de Pirajá, 365 B lojas 05 e 06, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2522-2193
www.monicaponde.com.br

Para curtir | Enjoy Rio
Aquim

Boutique de chocolate, onde as criações
gourmand são tratadas como joias. O mais
especial é o Q0, só vendido por encomenda, feito
a partir de uma receita pura, com mais fruto de
cacau e menos gordura, que vem em barra curva
desenhada por Oscar Niemeyer.

House, Pop and 80’s liven up the evenings from
Wednesday to Saturday at Gallery nightclub Cafe.
Rua Teixeira de Melo, 31, lojas E e F, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2523-8250
alexandra@galeriacafe.com.br
www.galeriacafe.com.br

Market

Escondido no coração de Ipanema, o
restaurante oferece de sucos e smoothies
feitos na hora a pratos exóticos como o salmão
em crosta de semente de linhaça e girassol,
com purê de batata doce e molho oriental.
Os verdes são todos orgânicos e algumas
ervas são colhidas no próprio jardim do
salão. Ambiente arejado e colorido.
Tucked away in the heart of Ipanema, the
restaurant offers juices and smoothies made to
order and exotic dishes like salmon encrusted in
linseed and sunflower, with mashed sweet potatoes
and oriental sauce. The greens are all organic
and some herbs are harvested in their own lounge
garden. Airy and colorful!

Bar tipicamente espanhol, um dos primeiros a
trazer a tendência de tapas (pequenas porções
para serem compartilhadas). O projeto é do
arquiteto Chico Gouvêa. Essa é a segunda filial,
aberta em 2010.
Typically Spanish bar, one of the first to bring
tapas (small portions to be shared) to Rio. The
architectural project is signed by Chicô Gouvêa.
This is the second branch opened in 2010.
Rua Garcia D’Ávila, 147-B, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2247-0234
venga@venga.com.br
http://venga.com.br/
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Zazá Bistrô

Misturas culturais e excêntricas da
chef Zazá Piereck fazem a fama desse bistrô
com jeito tropical, que tem mais de 10 anos e
continua top. Para um jantar inesquecível.
Cultural and eccentric blends by chef
Zaza Piereck turned famous this tropical
bistro, which has more than 10 years and
continues top. An unforgettable dinner!
Rua Joana Angélica, 40, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2247-9101 / 2247-9102
contato@zazabistro.com.br
www.zazabistro.com.br

Feiras | Fairs
Feira Hippie

Tradicional feira de Ipanema,
vende artesanato, bolsas, roupa e decoração.
Acontece aos domingos.
Traditional fair in Ipanema, sells handicrafts,
handbags, clothing and decoration. Every Sunday.
Praça General Osório, Ipanema
www.feirahippieipanema.com

copacabana
Design e Arte | Design and art
Arnaldo Danemberg

Um dos antiquários mais renomados
do Rio de Janeiro. Arnaldo dedica-se ao mercado
de arte desde 1981 e é também pesquisador
do móvel luso-brasileiro e europeu.
One of the most renowned antique dealers
in Rio de Janeiro, Arnaldo dedicates himself to the
art market since 1981 and is also a luso-Brazilian
and european furniture researcher.
Avenida Atlântica, 1.782 loja G/H, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2255-0325
http://arnaldodanemberg.com.br

Shopping Cidade Copacabana

Conhecido como “shopping dos antiquários”,
é um passeio interessante para quem gosta
de objetos antigos. Um dos destaques é a
Hully Gully (lj.139), especializada nas décadas
de 50,60 e 70. Visite também as galerias de
arte que há alguns anos começaram a abrir
no local, como a Cosmocopa (lj.134) e a
Artur Fidalgo (lj. 147/150).
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Known as “the antique mall” is an interesting tour
for those who like antiques. One of the highlights
is Hully Gully shop (shop 139), specialized in the
decades of 50, 60 and 70. Also visit the art galleries
recently open there, as Cosmocopa (shop 134) and
Artur Fidalgo (shop 147/150).
Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana
www.cosmocopa.com | www.arturfidalgo.com.br

Moda | Fashion
Galeria River

Point para quem gosta de surfe, skate, trekking, lutas
e também tatuagem. Desde os anos 70 a galeria é
o destino certo dessas tribos. Em 2011 ficou ainda
mais agitada com a abertura da Osklen Surfing e da
Reserva +, espaço da Reserva que abriga shows e
exposições. Na hora da fome, prove o Hare Burger, o
hambúrguer vegetariano que virou febre no local.
The right spot for those who like surfing, skating,
trekking, ultimate fighting and tattoo. Since the
70’s the gallery is the right place to find these
tribes. In 2011 got even busier with the opening of
Osklen Surfing and Reserva+, a space for concerts
and exhibitions. If hungry, do not miss Hare Burger,
the veggy burger turned a local hype.

Paradis

Outro pedaço da França em Copacabana, a casa
é especializada em macaron, um dos doces
franceses mais celebrados no mundo (biscoito
de farinha de amêndoas com recheio de ganache
de chocolate e frutas). São cerca de 30 sabores,
criados pelo chef Pierre Cornet-Vernet, entre
outras iguarias.
Another piece of France in Copacabana, the house
specializes in macaron, one of the most celebrated
french pastries in the world (almond flour cookie
stuffed with chocolate ganache and fruit). There are
about 30 flavors, created by Chef Pierre CornetVernet, among other delicacies.
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 776-B, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2255-7654
www.paradis.com.br

Theatro NET Rio

One of the largest malls in Latin America, has it all!
The New York City Center is next door.
Av. das Américas, 4.666.
www.barrashopping.com.br

Rio Design Barra

Requintado, menor que os outros
e mais exclusivo.

charming, an open-air mall makes you feel like
being in a scenic city. There are several bars,
ensuring intense movement at night.
Av. das Américas, 500
www.downtown.com.br

Design e Arte | Design and art

Guerin is a bakery and pastry by French chef
Dominique Guerin recently opened in march
2012. Centennary family recipes and flawless
presentation bring to Copacabana a scent of Paris.

Rua Rodolfo Dantas, 26-B, Copacabana
Tel.: +55 (21) 3795-3158
www.charlestonlounge.com.br

Um dos maiores shoppings da América Latina,
tem de tudo! O New York City Center fica em
anexo.

charmoso, um shopping a céu aberto, que dá a
impressão de estarmos numa cidade cenográfica.
Há diversos bares, que garantem movimento
intenso à noite.

Padaria e confeitaria do chef francês Dominique
Guerin, aberta em março de 2012. Com receitas
centenárias de família e apresentação impecável,
leva Paris a Copacabana.

Champagne and sparkling bar with a decor inspired
by the 1920s. For starters!

BarraShopping

Shopping Downtown

Boulangerie Guerin

Champanharia com decoração inspirada na
década de 1920. Para começar bem a noite!

Fashion trade in Barra is held basically at its huge
malls. The main ones are:

Av. das Américas, 7.777
www.riodesignbarra.com.br

Para curtir | Enjoy Rio

Charleston Bubble Lounge

O comércio de moda na Barra se restringe
basicamente aos shoppings. Os principais são:

exquisite, smaller than the others
and more exclusive.

Rua Francisco Otaviano, 67, Copacabana
www.galeriariver.com.br

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 920 loja A,
Copacabana
Tel.: +55 (21) 2523-4140
contato@padariaguerin.com.br
www.padariaguerin.com.br

São Conrado/ Barra

CasaShopping

Totalmente dedicado à decoração, concentra
algumas das melhores lojas do setor.
Totally dedicated to decoration, hosts some
of the best shops in the industry.
Recém inaugurado, o teatro recebe muitas
apresentações musicais e comédias. A abertura
foi com uma curta temporada com Bibi Ferreira.

Av. Ayrton Senna, 2150, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 2108-8000
www.casashopping.com

Recently opened, this theater hosts many musical
performances and comedy. The opening was with a
short season featuring Bibi Ferreira.

Mana Bernardes

Shopping Cidade Copacabana: Rua Siqueira Campos, 143,
2º piso, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2147-8060
www.theatronetrio.com.br

Designer de joias, poetisa e artista plástica, Mana
Bernardes é reconhecida no cenário brasileiro
e internacional. Trabalha com bordados, restos
de garrafa PET, grampos, entre outros materiais.
Visita com hora marcada.
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Balada Mix

Sucos de frutas naturais, saladas e sanduíches
diferenciados são os destaques desse restaurante
descontraído, com decoração tropical. Várias
celebridades já foram vistas por lá: Felipe
Camargo, Thiago Lacerda, Bruno Gagliasso,
Juliana Paes, Angélica, Luciano Huck, Isis
Valverde, entre outros.
Jewelry designer, poet and artist, Mana Bernardes
is widely recognized in brazilian and international
markets. She works with embroidery, scraps of PET
bottle, cleats, and other materials. By appointment.
Tel.: +55 (21) 2511 5289 / 8177-5405
contato@manabernardes.com
http://manabernardes.com

Para curtir | Enjoy Rio
Alla Pergola

A Ilha da Gigóia é um local muito sui generis
da Barra, pois o acesso é por balsas. Nesse local
pitoresco há a pizzaria Alla Pergola, do italiano
Roberto Mondonico. São mais de 40 sabores,
preparados no forno a lenha. Ambiente rústico e
intimista fazem desse um local perfeito para um
jantar a dois. É recomendável fazer reserva.
The Island of Gigóia is a very unique place in Barra
because access is by boat. In this picturesque spot
lies the pizzeria Alla Pergola, owned by Italian
chef Roberto Mondonico. There are over 40 flavors,
prepared in a firewood oven. Rustic and intimate,
this is a perfect place for a romantic dinner. It is
advisable to book in advance.
Ilha da Gigóia, 11, Canal de Marapendi, Barra da Tijuca.
Tel.: +55 (21) 3139-3090 / 8666-3090 / 9282-3619
www.pizzariaallapergola.com.br

As Claras

Loja de pães e doces da chef Vanessa Martuscelli.
Formada em nutrição, conhece as propriedades
de cada ingrediente, e fabrica todas as
guloseimas ali mesmo, com muito esmero.
Especialidade: bolos decorados com pasta de
açúcar.

Natural fruit juices, salads and enhanced
sandwiches are the pieces-de-resistance at
this relaxed restaurant, with a tropical decor.
Several celebrities are usually seen there: Felipe
Camargo, Thiago Lacerda, Bruno Gagliasso,
Juliana Paes, Angelica, Luciano Huck, Isis
Valverde, among others.
Rua Érico Veríssimo, 805, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 2491-6222
http://baladamixrestaurante.com.br

Gourmet Tropical / Chácara Tropical

Um oásis dentro da Barra. É uma chácara que
vende plantas, flores, artesanato e móveis para
jardim. Dentro fica o Gourmet Tropical, que
oferece um dos melhores cafés da manhã da
cidade. Para se sentir na fazenda!
An oasis within Barra. It is a ranch that sells
plants, flowers, crafts and garden furniture.
Inside, the Tropical Gourmet offers one of the best
breakfasts in town. To feel on a farm!
Av. Dom Rosalvo da Costa Rego, 420, Itanhangá
(em frente ao Itanhangá Golf Club/
in front of Itanhangá Golf Club)
Tel.: +55 (21) 2495-8068
gourmet@chacaratropical.com.br
www.chacaratropical.com.br

Duo

Restaurante italiano, os pratos têm finalização
no forno a lenha. O chef italiano Michele Del
Monaco comandou o Relais & Chateaux Il
Pelicano, uma estrela Michelin. Foi um dos
primeiros restaurantes estrelados a abrir na
Barra, chamando atenção para a badalação do
Jardim Oceânico, região no início do bairro.

Bread and pastries from chef Vanessa Martuscelli.
A graduate in nutrition, she knows the properties of
each ingredient, and manufactures all the goodies
there, with great care. Specialty: cakes decorated
with sugar paste.

This is an Italian restaurant where dishes are
finished in a firewood oven. The Italian chef Michele
Del Monaco was formerly in command of the Relais
& Chateaux Il Pelicano, a Michelin star. It was one
of the first starry restaurants to open in Barra,
calling attention to the hype at Jardim Oceânico, at
the quarter’s outskirts.

Espaço Itanhangá: Estrada da Barra da Tijuca, 1636
Tel.: +55 (21) 3596-9635
vmasclaras@gmail.com
www.facebook.com/AsClaras

Av. Érico Veríssimo, 690, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 2484-4547
contato@duorestaurante.com.br
www.duorestaurante.com.br
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2. Arcos Rio Palace

O hotel foi recentemente reformado. São 130
quartos, com decoração simples e tradicional,
divididos em categoria standard e suítes – essas
possuem varanda, hidromassagem e sauna.
Oferecem quartos para deficientes físicos e
opções de quartos triplos e quádruplos. Tem
uma piscina pequena, sauna, sala de ginástica,
restaurante e estacionamento.
This hotel recently renovated its 130 rooms
with simple and traditional decor divided into
standard and suites – the latter have balconies,
whirlpool and sauna. Accomodations for
handicapped guests, triple and quadruple rooms
are available options. It also has a small pool,
sauna, gym, restaurant and parking.
Avenida Mem de Sá, 117, Lapa
Tel.: +55 (21) 2242-8116
reservas@arcosriopalace.com.br
www.arcosriopalacehotel.com.br

1. Aeroporto Othon Travel

A cinco minutos do Aeroporto Santos Dumont, é
uma boa opção para quem vem ao Rio a negócios.
Esse foi o primeiro hotel da rede nacional
Othon, inaugurado em 1944. Faz parte da linha
Othon Travel, a mais econômica da rede. Possui
75 apartamentos. Tem vista para o Parque do
Flamengo e Baía de Guanabara. Disponibiliza dois
espaços para eventos e reuniões, com capacidade
para até 40 pessoas.
Five minutes from Santos Dumont Airport, it is a
good option for those who come to Rio on business.
This was the first national network Othon hotel,
opened in 1944. It is part of the Othon Travel, the
budget hotel network. It has 75 apartments. It
overlooks Parque do Flamengo and Guanabara
Bay and offers two spaces for events and business
meetings for up to 40 people.
Avenida Beira Mar, 280, Centro
Tel.: +55 (21) 3575-7200
recepcao.aero@othon.com.br
www.othon.com.br/hotel/rio-de-janeiro/aeroporto-othon-travel
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3. Hotel Granada

O hotel foi todo renovado recentemente.
Possui 157 quartos, duplos, com cama de
casal, ou triplos. Tem sala para eventos. Fica
próximo à Rua do Lavradio, onde estão situadas
diversas lojas de móveis antigos.
The hotel has been recently renovated. It has 157
rooms, double or triple. It has a business center for
events and is located close to Lavradio Street, where
most of Rio´s antique furniture stores are located.
Avenida Gomes Freire, 530, Centro
Tel.: +55 (21) 2526-6600
reservas@hotelgranada.com.br
www.hotelgranada.com.br/
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4. Ibis Rio de Janeiro Centro

Hotel econômico, perto da estação de metrô
Carioca. Tem 200 quartos, com 10 para pessoas
com mobilidade reduzida. Possui estacionamento
privado (não incluído na diária). A cadeia Ibis faz
parte da rede Accor Hotels, que também é dona
dos Mercure.
Budget hotel near Carioca subway station. It has
200 rooms, 10 for handicapped guests. It has
private parking (not included in room rates). The
Ibis network is part of the Accor Hotels, which also
owns Mercure.

6. Hotel Novotel

Localizado perto do distrito jurídico e financeiro,
e do Aeroporto Santos Dumont, esse hotel é
ideal para quem vem ao Rio a trabalho. Tem sala
de ginástica, sauna, club kids para crianças até
12 anos, e estacionamento interno (não incluído
na diária). Possui ainda cinco salas de reunião
para eventos corporativos.

7. Windsor Asturias

Localizado na Cinelândia, perto do Aeroporto
Santos Dumont. São 166 apartamentos, com
opção para quartos triplos. Há uma pequena
piscina no terraço, sauna e fitness center (não
há espaço para eventos). O restaurante Ópera
fica no térreo. Perto da Biblioteca Nacional e do
Museu Nacional de Belas Artes (foto abaixo).

Located close to the Santos Dumont Airport and
Rio´s legal and financial district, this hotel is ideal
for those who come in a business trip. It has a gym,
sauna, kids club for children up to 12 years, and
indoor parking (not included in room rate). It also
has five meeting rooms for corporate events.

Located in Cinelandia, near the Santos Dumont
Airport, the hotel has 166 apartments with optional
triple rooms. There is a small rooftop pool, sauna and
fitness center (no business center). Opera restaurant
is a choice downstairs. Its near Biblioteca Nacional
and Museu Nacional de Belas Artes (photo below).

Avenida Marechal Câmara, 300, Centro
Tel.: +55 (21) 3506-8500
www.novotel.com/pt/hotel-6522-novotel-rio-de-janeirosantos-dumont/index.shtml

Avenida Senador Dantas, 14, Centro
Tel.: +55 (21) 2195-1500
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsorasturias/9/apresentacao.aspx

centro | lapa
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8. Windsor Guanabara

Esse hotel com 21 andares fica em uma das
ruas mais movimentadas do centro do Rio. Tem
542 apartamentos, uma pequena piscina no
terraço, sauna e sala de ginástica. O centro de
convenções tem 35 salões.
This 21-story hotel is located in one of the busiest
streets of downtown Rio and has 542 apartments,
a small rooftop pool, sauna and gym. The
convention center has 35 salons.
Avenida Presidente Vargas, 392, Centro
Tel.: +55 (21) 2195-6000
reservas.guanabara@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsorguanabara/8/apresentacao.aspx

Rua Silva Jardim, 32. Torre I, Centro
Tel.: +55 (21) 3511-8200
h5534-re@accor.com.br
www.accorhotels.com/pt/hotel-5534-ibis-rio-de-janeirocentro/index.shtml

5. Ibis Rio de Janeiro Santos Dumont

Hotel econômico, a 200m do Aeroporto
Santos Dumont. Tem 330 apartamentos, dentre
eles nove para pessoas com mobilidade reduzida.
Possui estacionamento privado (valor não
incluído na diária).
Budget hotel, 200m from Santos Dumont Airport.
It has 330 apartments, including nine for people
with reduced mobility. It has private parking (not
included in room rate).
Avenida Marechal Câmara, 280, Centro
Tel.: +55 (21) 3506-4500
h5691-re@accor.com.br
www.accorhotels.com/pt/hotel-5691-ibis-rio-de-janeirosantos-dumont/index.shtml
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2. Castelinho38

1. Casa Amarelo par Robert le heros

Os aspectos arquitetônicos originais dessa casa
construída em 1904, como jardim de inverno Art
Deco e grandes janelas, convivem com o estilo
chique e despojado da decoração assinada pela
agência de design francesa Robert le heros.
Esse hotel boutique tem apenas cinco suítes.
As refeições são servidas na sala de jantar, na
piscina ou terraço – um luxo!

Pousada com compromisso com a arte, a natureza
e o bem-estar, em um casarão de dois andares
construído em 1866 em estilo eclético. Possui 10
suítes, que levam o nome de plantas do jardim.
A decoração é simples, com toques coloniais.
O bar no terraço serve drinques e petiscos, de
frente para a vista do centro do Rio e parte da
Baía de Guanabara. O espaço também abre para
exposições e workshops de música, dança, poesia
e gastronomia, promovendo o encontro dos
hóspedes com o cenário cultural da cidade.

The original architectural aspects of this 1904
house built as an Art Deco winter garden with
large windows, coexist with the clean and chic
style signed by French design agency Robert le
heros. This boutique hotel has only five suites.
Meals are served in the dining room, terrace or by
the pool - a luxury!

Commited to art, nature and wellness, this inn is a
two-story mansion built in 1866 in eclectic style. It
has 10 suites, which are named after garden plants.
The decor is simple, with a colonial touch. The
rooftop bar serves drinks and snacks, facing the
view of downtown Rio and part of Guanabara Bay.
The space also opens for exhibitions and workshops
in music, dance, poetry and cuisine, gathering
guests with the cultural scene of the city.

Rua Joaquim Murtinho, 569
Tel.: +55 (21) 2242-9840
contact@casa-amarelo.com
www.casa-amarelo.com

Rua Triunfo, 38
Tel.: +55 (21) 2252-2549
info@castelinho38.com
www.castelinho38.com

50

51

onde ficar perto das compras

where to stay near shopping

where to stay near shopping

5. Rio 180º Suítes & Cuisine

santa teresa
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Rua Almirante Alexandrino, 660
Tel.: +55 (21) 3380-0200 / 2222-2755
reservas@santateresahotel.com
www.santa-teresa-hotel.com

Dividido em quatro andares, o Rio 180º tem
oito suítes contemporâneas com banheiras de
hidromassagem. A varanda, onde é servido o café
da manhã, tem vista de 180º do Rio de Janeiro. Há
ainda piscina – aquecida no inverno – e sauna.
Rio 180 is a four-storied bulding with eight
contemporary suites with hot tubs. The balcony,
where breakfast is served, has a 180-degree view
of Rio de Janeiro. There are also pool - heated in
winter - and sauna.
Rua Dr. Júlio Otoni, 254
Tel.: +55 (21) 2205-1247 / 2225-1480 / 2225-6384
rio@rio180hotel.com
www.rio180hotel.com

6. Hotel Santa Teresa

4. Quinta Azul Boutique Pousada
3. Mama Ruísa

Elegância francesa com toques brasileiros em
um casarão aconchegante com vista para a Baía
de Guanabara. Possui sete suítes, decoradas
com colchas florais e coleções de desenhos e
fotos originais de Jean Cocteau, Colette e Maria
Callas. O café da manhã é servido no terraço, e
o almoço pode ser degustado à beira da piscina
após uma massagem.

“Pousada boutique” em uma das principais
ruas de Santa Teresa, num edifício colonial
remodelado, rodeado por árvores e plantas
tropicais. O estilo é definido por eles como
“boêmio-chique”. São sete suítes com banheiro
privado. Nas áreas comuns da pousada há piscina
e um bar, onde é servido o café da manhã. A
“irmã”, Quinta Rosa, fica a cinco minutos e
oferece dois estúdios para aluguel de temporada.

French elegance with a Brazilian touch in a cozy
mansion overlooking the bay. It has seven suites,
decorated with floral bedspreads and collections
of original drawings and photographs of Jean
Cocteau, Colette and Maria Callas. The breakfast
is served on the terrace, and lunch can be enjoyed
poolside after a massage.

A “Boutique hostel” in one of the main streets of
Santa Teresa, this renovated colonial building is
surrounded by trees and tropical plants. Its style is
defined as “bohemian-chic”. There are seven suites
with private bath. The inn’s common areas have
a swimming pool and a bar, where breakfast is
served. Its similar Quinta Rosa is only five minutes
away and offers two studios for season rents.

Rua Santa Cristina, 132
Tel.: +55 (21) 2242-1281 / 2508-8142
jmruis@voila.fr
www.mamaruisa.com.br

Rua Almirante Alexandrino, 256
Tel.: +55 (21) 3253-1021
reservations@quintaazul.com
www.quintaazul.com
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“Concept Hotel Boutique”, erguido em uma antiga
fazenda colonial. Ele evoca as épocas áureas
do café e do cacau com toques sofisticados e
contemporâneos, com móveis, artesanato e arte de
expoentes brasileiros. Possui spa, um bar delicioso,
e o restaurante Térèze. Ganhou o Design Awards
da revista Wallpaper em 2010. Amy Winehouse e
Snoop Dogg se hospedaram aqui. O Hotel adquiriu
recentemente duas casas ao lado, para ampliar seu
espaço. Faz parte do grupo Relais & Chateaux.
A “Concept Boutique Hotel” built in an old colonial
farm evokes the golden eras of coffee and cocoa with
sophisticated touches and contemporary furnishings,
handicrafts and the art of Brazilian top artists. It has a
spa, a delicious bar and the restaurant Térèze. He won
the Wallpaper magazine Design Awards in 2010. Amy
Winehouse and Snoop Dogg are some of the famous
guests who favored this top lodging option that
recently purchased two next door properties in order
to expand. It is part of the Relais & Chateaux group.

7. Villa Laurinda

Bed & Breakfast em casa Vitoriana original de
1888, em um terreno de 2000m2 com jardins
tropicais, piscina, sauna a vapor e banheira
de hidromassagem. A casa é dirigida por dois
artistas plásticos, e devidamente equipada com
uma biblioteca de arte e um piano de cauda.
Possui 4 suítes, e 3 quartos pequenos com
banheiro compartilhado.
Bed & Breakfast in an 1888 original Victorian house
located on 2000m2 of tropical gardens, swimming
pool, steam sauna and hot tub. The house is run by
two artists and fully equipped with an art library
and a grand piano. It has 4 suites, and 3 small
rooms with shared bathrooms.
Rua Laurinda Santos Lobo, 98
Tel.: +55 (21) 2507-2216
villalaurinda@gmail.com
www.villalaurinda.com
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1. Caesar Business Botafogo

Hotel da rede Caesar, com 110 quartos. É voltado
para quem vem ao Rio a trabalho, pois sua
localização facilita o trânsito para o Centro da
cidade, seja de carro ou de metrô. Possui Business
Center, equipado com fax, computadores,
impressoras, scanners e salões para reuniões
para até 120 pessoas.
Part of Caesar chain of hotels, with 110 rooms. It is
intended for those who come to Rio on a business
trip because its location makes it easy to move
around town, by car or subway. It has its own
business center, equipped with fax, computers,
printers, scanners and conference rooms for up to
120 people.
Rua da Passagem, 39, Botafogo
Tel.: +55 (21) 2131-1212
www.caesarbusiness.com/pt/br-rio-janeiro/
hotel-rio-janeiro-botafogo

2. Mercure Rio de Janeiro

3. Oztel

Boutique hostel moderninho, com decoração
conectada à arte e à música. Possui 4 quartos
comunitários, típicos de albergue, e 6 suítes com
banheiro privado. Os quartos são pequenos, mas
ganham simpatia pelo décor irreverente.
O bar, que funciona no térreo, é frequentado
pelos moradores antenados da cidade. Seus
drinques e sanduíches levam a assinatura do chef
Fabio Batistella, do hypado Meza Bar, que fica a
alguns minutos do Oztel.

Apart-hotel opened 7 years ago. It has 65
apartments, with bedroom and kitchen, swimming
pool, outdoor playground and parking.

Hipster boutique hostel, furnished in a style
connected to art and music featuring 4 collective
bedrooms and 6 suites with a private bath. Rooms
are small but attractive for their irreverent décor.
The bar is on the ground floor and is popular among
cool locals. Their drinks and sandwiches bear the
signature of chef Fabio Batistella, from the chic
Meza Bar, just a few feet from Oztel.

Rua Sorocaba, 305, Botafogo
Tel.: +55 (21) 2266-9200
h5629-re@accor.com.br
www.accorhotels.com

Rua Pinheiro Guimarães, 91, Botafogo
Tel.: +55 (21) 3042-1853
contato@oztel.com.br
www.oztel.com.br

Apart-hotel inaugurado há 7 anos. Possui 65
apartamentos, com quarto e cozinha americana,
piscina, playground externo e estacionamento.
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3. Scorial Rio Hotel

1. Hotel Novo Mundo

Inaugurado em 1950 e localizado ao lado do
Palácio do Catete, foi ponto de encontro da
elite política brasileira. Em 2005 começou um
grande projeto de reforma para modernização
das instalações. Possui 231 apartamentos, com
3 adaptados para portadores de necessidades
especiais. Há sala de ginástica e centro de
convenções. O restaurante Flamboyant abre
para todas as refeições servindo cozinha
internacional e o Grand Prix Piano Bar é ideal
para um drinque e encontros informais.
Opened in 1950 and located next to Catete Museum,
old presidential palace, this hotel used to be the
meeting point of the Brazilian political elite. In 2005
a major renovation project modernized the facility. It
has 231 apartments, with 3 adapted for people with
special needs. There is a fitness room and convention
center. The Flamboyant restaurant open for all meals
and serving international Grand Prix Piano Bar is
ideal for a drink and informal gatherings.
Praia do Flamengo, 20
Tel.: +55 (21) 2105-7000
reservas@hotelnovomundo-rio.com.br
www.hotelnovomundo.com.br

2. Hotel Paysandu

Hotel com 145 quartos. Possui terraço
panorâmico com piscina, sauna e bar. Há também
sala de ginástica. O centro de convenções tem
300m2. Fica próximo do Aeroporto Santos
Dumont e do Centro da cidade.
This hotel has 145 rooms and features a panoramic
terrace with swimming pool, sauna and bar. There
is also a fitness center. The convention center has
300m2. It’s near the Santos Dumont Airport and
downtown area.
Rua Bento Lisboa, 155, Largo do Machado
Tel.: +55 (21) 3147-9100
reservas2@scorial.com.br
www.scorialriohotel.com.br

4. Windsor Florida Hotel

Sua localização privilegia quem vem ao Rio a
trabalho, pois está perto do metrô e do centro da
cidade. Possui 312 apartamentos, com opção de
quartos triplos. O terraço panorâmico, onde fica
a piscina, tem vista para os jardins do Palácio
do Catete. Há também sauna, fitness center e 20
salões para eventos

76 suites and apartments in an Art Nouveau stylish
bulding, simply furnished. It is part of the chain
Augusto’s Hotels .

Its location favors those who come to Rio on a
business trip because it´s close to the subway and
downtown district. It has 312 apartments, with
an option of triple rooms. The panoramic terrace
has a pool and overlooks the gardens of the Catete
Museum, former Presidential Palace. There is also a
sauna, fitness center and 20 rooms for events.

Rua Paissandu, 23
Tel.: +55 (21) 2558-7270
reservas@paysanduhotel.com.br
www.paysanduhotel.com.br

Rua Ferreira Viana, 81, Flamengo
Tel.: +55 (21) 2195-6800
reservas.florida@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br

Hotel em edifício Art Noveau. São 76 suites e
apartamentos, decorados de forma simples. Faz
parte da rede Augusto’s Hotéis.
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Ipanema
1. Arpoador Inn

Hotel com 50 quartos, de frente para o Arpoador,
um pedaço tranquilo da praia de Ipanema, point
de surfistas. Em funcionamento desde 1974. Fica
em cima do restaurante Azul Marinho, ponto de
encontro tradicional da boemia carioca.
Overlooking the Arpoador, a quiet part of Ipanema
beach and surfers point, this hotel has 50 rooms
and it is open since 1974. Downstairs, Azul Marinho
restaurant is a traditional meeting place of
bohemian Rio.
Rua Francisco Otaviano, 177
Tel.: +55 (21) 2523-0060
reservas@arpoadorinn.com.br
www.arpoadorinn.com.br

2. Best Western Plus Sol Ipanema Hotel

3. Bonita

Fica de frente para o Posto 9, um dos points da
Praia de Ipanema. Dentre os quartos, há um
adequado para portadores de deficiência e/ou
idosos. A pequena piscina fica no terraço, com
vista panorâmica para a praia. Um salão de
beleza funciona dentro do hotel, e há também um
restaurante e sala de ginástica.

Pousada e hostel que funciona na casa onde
Tom Jobim morou de 1962 a 1965. A casa foi
construída em 1942, e completamente reformada
pela atual proprietária. Toda cor de rosa por
fora, tem decoração simples, mas jovem, leve e
divertida – bem carioca. Possui quartos duplos,
triplos, quádruplos e dormitórios. Tem uma
piscina pequena na área externa, mesa de sinuca
e diversas redes coloridas espalhadas pelo deck.

Facing one of the hottest points at Ipanema Beach.
There is lodging for disabled and / or elderly guests.
The small pool is on the terrace, overlooking the
beach. There is a beauty salon within the hotel and
a restaurant and a gym.

A hotel and hostel in the same house where Tom
Jobim lived from 1962 to 1965. The house was built
in 1942 and completely renovated by the current
owner. All pink on the outside, has simple but young,
light and fun decor - very carioca. It has doubles,
triples, quads rooms and dorms. There’s a small pool
in the outdoor area, pool table and several colorful
hammocks scattered throughout the deck.

Avenida Vieira Souto, 320, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2525-2020
reservas@solipanema.com.br
www.solipanema.com.br

Rua Barão da Torre, 107
Tel.: +55 (21) 2227-1703
info@bonitaipanema.com
www.bonitaipanema.com
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4. Caesar Park Rio de Janeiro Ipanema Hotel

7. Golden Tulip Ipanema Plaza

Um dos hotéis mais conhecidos do Rio de
Janeiro: elegante e sofisticado, localizado de
frente para a praia de Ipanema. A piscina e o
restaurante Galani ficam no último andar, com
vista panorâmica. O restaurante é conhecido pela
feijoada dos sábados e o brunch dos domingos,
que atraem não só os hóspedes, mas também
moradores da cidade. Há salas para eventos
sociais e corporativos para até 180 pessoas.

Hotel inaugurado em 2000. Possui 140
quartos, alguns com vista lateral para a
praia e outros para a Lagoa Rodrigo de
Freitas e o Cristo Redentor. Tem piscina
no terraço e sauna. O restaurante Opium
fica no térreo e conta com uma varanda
aconchegante, ideal para ver a
movimentação charmosa do bairro.
Sua gastronomia segue um novo conceito
de culinária asiática contemporânea.

One of the most popular hotels in Rio de Janeiro:
elegant, sophisticated and located in Ipanema right
in front of the beach. The pool and Galani restaurant
are at the rooftop with magnificent panoramic views.
Galani is well known for feijoada on Saturdays and
brunch on Sundays, which attract not only guests
but also locals. There are rooms for social and
corporate events for up to 180 people.
Avenida Vieira Souto, 460
Tel.: +55 (21) 2525-2525
www.caesar-park.com

5. Everest Rio Hotel

Acomodações confortáveis, a uma quadra da praia
de Ipanema. Possui cinco categorias de quarto, do
standard à suíte de luxo, piscina e bar no último
andar, com vista para a praia, e o restaurante Grill
360º, que serve das 10h às 24h. Na entrada do
hotel há ainda o japonês Dombri Edo, que é ótimo,
frequentado também pelos cariocas.
Comfortable accommodations, a block from
Ipanema beach. It has five room categories, from
standard to luxury suite, pool and rooftop bar
overlooking the beach and the restaurant Grill
360º, serving from 10h to 24h. At the entrance of
the hotel, a fine Japanese restaurant Dombri Edo,
which is popular among locals.
Rua Prudente de Morais, 1.117
Tel.: +55 (21) 2103-1800 / 2525-2200
Central de reservas: +55 (21) 4062-0995 / 0800 979-0095
centraldereservas@everest.com.br
www.everest.com.br/rio/
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Open since 2000, this hotel has 140 rooms,
some with side views to the beach and
others facing Rodrigo de Freitas Lagoon
and Christ the Redeemer monument. It has
a rooftop pool and sauna. Opium restaurant
is downstairs with a cozy balcony, ideal for
watching charming neighborhood locals stroll.
Its cuisine follows a new concept of
contemporary Asian food.

6. Fasano

Hotel top do grupo paulista Fasano, aberto em
2007, e considerado o melhor da América Latina
pela Condé Nast Traveler. Foi o primeiro projeto
no Brasil do hypado arquiteto Philippe Starck.
Tem 79 apartamentos e 10 suítes, todos com
varanda. A decoração, moderna e sofisticada, faz
homenagem aos anos dourados da Bossa Nova,
com inspiração dos anos 50 e cadeiras de Sergio
Rodrigues. A piscina é um dos pontos altos e já
foi cenário de vários editoriais de moda. Fica no
terraço, com vista para as praias do Arpoador,
Ipanema, Leblon, Morro Dois Irmãos e Corcovado.
Há ainda o Spa Fasano / Renata de Abreu, o
restaurante Fasano Al Mare e o bar Londra, que
tem DJs todas as noites e é um dos preferidos da
alta sociedade carioca.
Top hotel from the São Paulo’s Fasano group,
opened in 2007 and is considered the best in Latin
America by Condé Nast Traveler. It was the first
project in Brazil by famous architect Philippe
Starck. It has 79 apartments and 10 suites, all with
balconies. The modern and sophisticated decor is
a tribute to the golden years of Bossa Nova, with
inspiration from the 50s and Sergio Rodrigues’
chairs. The terrace pool overlooking the beaches
of Arpoador, Ipanema, Leblon, mount Dois Irmãos
and Corcovado Hill is one of the top features and
stage for several fashion editorials. There is also
the Fasano/Renata de Abreu Spa, Fasano Al Mare
Restaurant and Londra bar, with DJs every night
and a favorite of carioca high society.
Avenida Vieira Souto, 80
Tel.: +55 (21) 3202-4000
rio@fasano.com.br
www.fasano.com.br/hotelaria/hotel/2

Rua Farme de Amoedo, 34
Tel.: +55 (21) 3687-2000
hotel@ipanemaplaza.com.br
www.goldentulipipanemaplaza.com

8. Hotel Ipanema Inn

Localizado em uma charmosa rua
residencial de Ipanema, na quadra da
praia. Possui 56 quartos e está em
funcionamento desde 1976 (houve reformas).
Na entrada há a loja de artesanato e
arte popular Brasil e Cia.
Located in a charming residential street
in Ipanema, a block away from the beach,
it has 56 rooms and has been operating since
1976 (there were several renovations).
At the entrance there is a folk art and
craft shop named Brazil and Co.
Rua Maria Quitéria, 27
Tel.: +55 (21) 2523-6092
reservas@ipanemainn.com.br
www.ipanemainn.com.br

9. Mar Ipanema Hotel

Localizado numa das principais esquinas
de Ipanema, no encontro das ruas Visconde
de Pirajá e Anibal de Mendonça. A decoração,
clean e moderninha, traz referências da cidade
do Rio de Janeiro. O hotel fica em cima de
uma filial do Armazém Devassa, cervejaria
de fabricação própria que funciona
praticamente 24 horas por dia e tem
cardápio assinado pela chef Andrea
Tinoco. É lá que é servido o café
da manhã do hotel.

Located in one of the hottest spots of
Ipanema, at the corner of Visconde de Piraja
and Anibal de Mendonça. The clean and modern
decor brings references of the city of Rio de Janeiro.
Downstairs there is a branch of Armazem
Devassa, a restaurant from the brewery
group that works almost 24 hours a day,
with a menu signed by chef Andrea
Tinoco. Breakfast is served here.
Rua Visconde de Pirajá, 539
Tel.: 55 (21) 3875-9191
maripanema@maripanema.com
www.maripanema.com.br

10. Mercure Rio de Janeiro Ipanema Hotel

Localizado entre Ipanema e Copacabana,
tem 52 quartos, piscina, sauna, hidromassagem,
sala de ginástica, playground externo e
estacionamento privado.
Located between Ipanema and Copacabana,
this Mercure unit has 52 rooms, swimming pool,
sauna, whirlpool, fitness room, outdoor playground
and private parking.
Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica, 440
Tel.: +55 (21) 2114-8100
h5217-re@accor.com.br
www.accorhotels.com

11. Hotel Praia Ipanema

De frente para a praia de Ipanema, todos os mais
de 100 quartos têm varanda com vista para o
mar. A decoração é simples e clean. A piscina fica
no terraço. Há também sauna e fitness center.
Facing Ipanema beach, all 100-plus rooms have
balconies overlooking the sea. The decor is simple
and clean. The pool is on the terrace. There is also
a sauna and fitness center.
Avenida Vieira Souto, 706
Tel.: +55 (21) 2141-4949 / 2540-4949
141-4941 / 2141-4940
reservations@praiaipanema.com
www.praiaipanema.com

12. Promenade Visconti

Tem uma pequena piscina coberta e sala de
ginástica. O estacionamento é cobrado à parte.
Bem recomendado pelo site Trip Advisor.
It has a small indoor pool and fitness room.
Parking is available but not included. Well
recommended by Trip Advisor site.
Rua Prudente de Morais, 1.050
Tel.: +55 (21) 2111-8600
reserva@promenade.com.br
www.promenade.com.br/visconti.asp
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2. Marina All Suítes Hotel

leblon

1. Leblon Spot Design Hostel

Hotel boutique com suítes decoradas por
arquitetos renomados. Oferece diversos serviços
ligados ao bem estar: piscina de frente para o
mar, sauna, fitness center e sala de massagem. Há
também uma sala com home theater que pode ser
reservada pelos hóspedes. O premiado Bar d´Hôtel,
bistrô moderno e descolado que completou 10
anos, é um queridinho dos cariocas. Há também o
Bar do Lado, localizado na varanda do hotel, que
tem estilo hippie chic e serve drinques e petiscos.
This is a Boutique hotel with suites decorated by
renowned architects. It offers various services
related to well being: an ocean front facing pool,
sauna, fitness center and massage room. There
is also a lounge with home theater that can be
booked by guests. The award-winning Bar d’Hôtel,
a cool and modern bistro that celebrated its 10th
anniversary, is a darling bar in Rio. There is also Bar
do Lado, located on the balcony of the hotel, with a
hippie chic style serving drinks and snacks.
Avenida Delfim Moreira, 696
Tel.: +55 (21) 2172-1100 / 2172-1110
reservas@hoteismarina.com.br | www.marinaallsuites.com.br

3. Marina Palace Hotel

Foi o primeiro albergue boutique do Rio de
Janeiro. Fica num prédio de dois andares, na
rua mais charmosa do bairro. Possui 5 suítes,
com cama de casal e banheiro privado, e
quartos coletivos com quatro, seis e dez camas,
com banheiros comunitários independentes
(femininos e masculinos). A decoração dos
quartos é simples mas aconchegante. Possui bar
e lounge estiloso, com paredes de tijolo aparente
decoradas com gravuras tropicais.
It was the first boutique hostel in Rio de Janeiro. It
is a two-story building at the most charming street
in the neighborhood. It has 5 suites, with double
bed and private bathroom, as well as collective
rooms with four, six and ten beds with shared
independent bathrooms (male and female). The
room decor is simple but cozy. It has a bar and
stylish lounge with exposed brick walls decorated
with tropical engravings.
Rua Dias Ferreira, 636
Tel.: +55 (21) 2137-0090 / 2137-4310
contact@leblonspot.com
www.leblonspot.com
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De frente para a praia do Leblon, esse hotel
tem 150 quartos ou suítes, todos com vista
para o mar. A decoração é clássica. Os andares
executivos foram decorados pelo arquiteto André
Piva quando renovados. O Bar da Praia ocupa a
varanda no térreo e tem clima despojado, perfeito
para um drinque e petiscos depois da praia. Já o
restaurante Vizta, mais formal, serve releituras
de pratos da culinária brasileira.
Facing Leblon beach ocean front, this hotel has
150 rooms and suites, all overlooking the sea. The
decor is classic. The executive floors were renovated
and decorated by architect Andre Piva. The Bar
da Praia occupies the ground floor and has a cool
balcony, perfect for a drink and snacks after the
beach. Vizta restaurant is less casual and serves
reinterpretations of dishes from brazilian cuisine.
Avenida Delfin Moreira, 630
Tel.: +55 (21) 2172-1000
reservas@hoteismarina.com.br | www.hotelmarina.com.br
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4. Mercure Rio de Janeiro Leblon Hotel

6. Promenade Palladium

leblon
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8. Z.Bra

Apart-hotel com 71 apartamentos, em rua
residencial próxima à praia do Leblon. A maioria
dos quartos tem varanda. Possui uma pequena
piscina e fitness center. Tem estacionamento,
mas é cobrado à parte. É mais novo e mais
moderno que o Promenade Leblon Inn.
It has 71 apartments in a residential street close to
Leblon beach. Most rooms have a balcony. It has a
small pool and fitness center. Parking is available
but not included. It is newer and more modern than
Promenade Leblon Inn

Tem 47 quartos com decoração simples, com
opção para casal ou família (com cama de casal e
duas de solteiro). A piscina fica no terraço, com
vista para o mar e o Morro Dois Irmãos. Possui
sauna, sala de ginástica e estacionamento.

Rua General Artigas, 200
Tel.: +55 (21) 3171-7400
reserva@promenade.com.br
www.promenade.com.br/palladium.asp

It has 47 rooms with a simple decor and is an option
for couples or families (with a double bed and two
singles). The pool is on the terrace, overlooking the
ocean and Morro Brothers. It has a sauna, gym and
parking.
Rua João Lira, 95
Tel.: +55 (21) 2113-2400
h3469-re@accor.com.br
www.accorhotels.com

5. Promenade Leblon Inn

7. Sheraton Rio Hotel & Resort
Apart-hotel localizado na rua mais charmosa
do Baixo Leblon. Tem piscina no terraço, com
vista do mar e do Morro Dois Irmãos, sala de
ginástica e estacionamento. Decoração simples e
tradicional. Café da manhã incluído na diária.
Apart-hotel located in the most charming street at
Lower Leblon. It has a rooftop pool overlooking the
ocean and Dois Irmãos Mount, gym and parking.
Simple, traditional decor. Breakfast included.
Rua Dias Ferreira, 15
Tel.: +55 (21) 2178-9900
reserva@promenade.com.br
www.promenade.com.br/leblonin.asp
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O Sheraton denomina-se um “resort urbano”.
Localizado entre o Leblon e São Conrado, na
tortuosa Avenida Niemeyer, fica praticamente
em cima do mar. São 6000m2 de área de lazer,
com acesso exclusivo para a praia, 3 piscinas,
2 jacuzzis externas, 2 quadras de tênis, uma
quadra poliesportiva, spa, 3 bangalôs de
massagem com vista para o mar, academia de
ginástica, 4 restaurantes, entre outros mimos.
Todos os 542 quartos possuem varanda com
vista para o mar. O centro de convenções
tem 7 salões, sendo o maior com 768 metros
quadrados. O hotel oferece um serviço de shuttle
gratuito, que segue pela orla do Leblon, Ipanema
e Copacabana até o Shopping Rio Sul.

Sheraton is self-appointed as an “urban resort”.
Located between Leblon and São Conrado, in
tortuous Niemeyer Avenue, it is practically on
top of the sea. It has 6000m2 of leisure area with
private access to the beach, 3 pools, 2 outdoor hot
tubs, 2 tennis courts, one multi-sport court, spa,
3 massage bungalows with ocean views, a fitness
center, 4 restaurants, among other treats. All 542
rooms have balconies overlooking the sea. The
convention center has 7 rooms, the largest with
768 square meters. The hotel offers a free shuttle
service driving guests along Leblon, Ipanema and
Copacabana shores to Rio Sul Shopping Mall.
Avenida Niemeyer, 121
Tel.: +55 (21) 2274-1122
reservas.rio@sheraton.com
www.sheraton-rio.com.br

Alberque boutique, jovem, cool e colorido,
inaugurado em dezembro de 2010. Os móveis são
dos anos 40 e 50, repaginados com ar moderninho
da loja Le Modiste. Possui 4 suítes, um quarto
duplo, um triplo e 3 quartos coletivos com cinco,
oito e nove camas. O bar, que funciona das 16h às
23h com pole dance e muita música, virou point
também dos cariocas antes da noitada.
Boutique hostel, young, cool and colorful,
opened in December 2010. The furniture is from
the 40’s and 50’s revamped with a cool and
modern touch by Le Modiste shop. It has 4 suites,
a double room, a triple room and 3 shared rooms
with five, eight and nine beds. The bar opens from
16h to 23h with pole dance and lots of music, and
became a point for cariocas pre-party.
Avenida General San Martin, 1212
Tel.: +55 (21) 3596-2386
leblon@zbrahostel.com
www.zbrahostel.com
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3. Astoria Copacabana Hotel

Outro hotel do grupo Atlântico, fica em uma
rua residencial de Copacabana. Possui piscina e
jacuzzi no terraço, sauna e fitness center.
Another hotel from the Atlantico group, this unit is
located on a residential street in Copacabana and has
a rooftop pool and hot tub, sauna and fitness center.
Rua República do Peru, 345
Tel.: +55 (21) 2545-9090
reserva@astoria.com.br
www.astoriacopacabanahotel.com

4. Atlântico Copacabana Hotel

Fica próximo ao metrô estação Siqueira Campos
e também faz parte do grupo Atlântico. Possui
159 quartos e muitas facilidades: piscina no
terraço, sauna e fitness center.

1. Arena Copacabana Hotel

O Arena está em terceiro lugar entre os 186
hotéis do Rio de Janeiro recomendados pelo site
Trip Advisor. Tem 136 quartos, piscina, sauna
e sala de ginástica. Possui 2 salas para eventos
corporativos. O restaurante Fennel fica dentro do
hotel e serve delícias gourmet.
The Arena is in third place among 186 hotels in Rio
de Janeiro recommended by Trip Advisor’s site. It
has 136 rooms, swimming pool, sauna and fitness
center. Business center has 2 rooms for corporate
events. Fennel restaurant is inside the hotel and
serves delicious gourmet food.

It’s very close to the Siqueira Campos subway
station and is also part of the Atlantico group. It
has 159 rooms and several facilities: rooftop pool,
sauna and fitness center.
Rua Siqueira Campos, 90
Tel.: +55 (21) 2548-0011
reserva@atlanticocopacabana.com.br
www.atlanticocopacabanahotel.com

5. Benidorm Palace Hotel

Avenida Atlântica, 2064
Tel.: +55 (21) 3034-1500
reservas@arenahotel.com.br
http://arenahotel.com.br

2. Astoria Palace Hotel

Inaugurado há cinco anos, é um dos mais novos
hotéis de Copacabana. Fica localizado de frente
para a praia. Possui 116 quartos com decoração
tradicional, piscina no terraço, sauna, fitness
center e sala de massagem. Faz parte do grupo
de hotéis Atlântico.

São 78 apartamentos, distribuídos em 13 andares
numa das ruas mais movimentadas de Copacabana.
Decoração tradicional. Tem piscina, sauna seca,
sala de ginástica e restaurante. O salão de eventos
tem 60m2 e acomoda até 60 pessoas em auditório.

Innaugurated five years ago, Astoria is one of the
newest Copacabana hotels located at the beach
front. It has 116 traditionally decorated rooms,
rooftop swimming pool, sauna, fitness center and
massage room. It is part of the Atlantico hotel chain.

It has 78 apartments spread over 13 floors at
one of Copacabana´s busiest streets. Traditional
decoration. It has a pool, sauna, gym and
restaurant. Business center is 60m2 large for up to
60 people in the auditorium.

Avenida Atlântica, 1866
Tel.: +55 (21) 2545-9550
reservas@astoriapalace.com.br
www.astoriapalacehotel.com

Rua Barata Ribeiro, 547
Tel.: +55 (21) 2548-8880
reservas@benidorm.com.br
http://www.benidorm.com.br/
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6. Best Western Augustos Rio Copa Hotel

11. Golden Tulip Regente

São 109 quartos, alguns com vista para a Mata
Atlântica. Possui apartamentos equipados para
hóspedes com necessidades especiais. Tem piscina,
sauna e sala de ginástica. O salão de convenções Le
Jardin acomoda até 100 pessoas em auditório.

Foi construído em 1950, mas a última
reforma foi há apenas dois anos. Possui 224
quartos, distribuídos em 13 andares.
Nem todos os quartos têm vista para o mar.
Há 5 salas para eventos, com capacidade para
até 110 pessoas em auditório, piscina, sauna,
bar da piscina, o novo restaurante Forno e
Fogão e fitness center.

It has 109 rooms, some of these overlooking
the rainforest. It has apartments equipped for
handicapped guests, and a pool, sauna and fitness
center. Le Jardin convention hall accommodates up
to 100 people in auditorium.

It was built in 1950, but the last rennovation was
only two years ago. It has 224 rooms spread over
13 floors. Not all rooms overlook the sea. There are
5 meeting rooms with capacity for up to 110 people
in auditorium, swimming pool, sauna, pool bar, the
new restaurant Forno e Fogão and a fitness center.

Avenida Princesa Isabel, 370
Tel.: +55 (21) 2546-9500
riocopa@riocopa.com
www.riocopa.com

Avenida Atlântica, 3716
Tel.: +55 (21) 3545-5400
regente@goldentulip.com.br
www.goldentulipregente.com

7. California Othon Classic

Hotel que manteve a estrutura e decoração
clássica da época de sua construção, evocando
os velhos tempos da hotelaria europeia dos anos
50 e 60. As reformas foram pontuais, como no
lobby e nos elevadores. São 113 quartos, divididos
em 12 andares. Algumas suítes luxo possuem
varanda de frente para o mar. O restaurante
Colonial, com decoração clássica, serve todas as
refeições. O hotel possui dois salões para eventos,
que comportam 40 e 80 pessoas.
This hotel kept the structure and classic decoration
from the time it was built, evoking european
hospitality of the 50s and 60s. Partially renovated
in the lobby and elevators. It has113 rooms on 12
floors. Some luxury suites have balconies facing the
sea. Colonial restaurant, with a classic decor, serves
all meals. The hotel has two business meeting
rooms for up to 40 and 80 persons.
Avenida Atlântica, 2616
Tel.: +55 (21) 2132-1900
recepcao.california@othon.com.br
www.othon.com.br/hotel/rio-de-janeiro/california-othon-classic

Inaugurado em 1923, o Copacabana Palace
continua sendo um marco na cidade do Rio de
Janeiro, símbolo de sofisticação e requinte, e
frequentado pela alta sociedade. A “piscina do
Copa” e seus salões, onde dançaram Ginger
Rogers e Fred Astaire no filme Flying Down to
Rio, são cenários inspiradores. O hotel tem 243
apartamentos e suítes, decorados com móveis
finos de época. Possui ainda quadra de tênis, spa
(inaugurado em 2007), fitness center e boutique.
O restaurante Cipriani é um dos melhores do Rio.
Já o Pérgula é conhecido pela feijoada dos sábados
e pelo brunch dos domingos. Há ainda o Bar do
Copa, que tem DJs de quarta a sábado. O hotel
pertence desde 1989 ao grupo Orient-Express.

Opened in 1986 and renovated a year ago, this hotel
on Copacabana’s main street has 88 apartments
with a modern and clean decoration. The
Copacabana Meeting Room holds up to 45 people.
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1284
Tel.: +55 (21) 3202-9450
copasul@copasul.com.br
www.copasul.com.br/pt-br/Home.asp

Avenida Atlântica, 1702
Tel.: +55 (21) 2548-7070 / 0800 0 211 533
reservas@copacabanapalace.com.br
www.copacabanapalace.com.br

Inaugurado em 1986, e renovado há um ano.
Possui 88 apartamentos com decoração moderna
e clean. A sala de reunião Copacabana tem
capacidade para até 45 pessoas. Fica na principal
rua de Copacabana.
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12. Ibis Rio de Janeiro Copacabana

9. Copacabana Palace

Opened in 1923, Copacabana Palace remains
a landmark in Rio de Janeiro, a symbol of
sophistication and refinement, favored by high
society. The “Copa pool” and the hotel’s ball rooms,
where Ginger Rogers and Fred Astaire danced
together in Flying Down to Rio, are inspiring
scenarios. The hotel has 243 rooms and suites,
decorated with fine furniture of the time. It also
has a tennis court, spa (opened in 2007), fitness
center and boutique. Cipriani restaurant is one
of the best in Rio, and pool side Pergula is well
known for its feijoada on Saturdays and brunch on
Sundays. There is also Bar do Copa, stirred by DJs
from Wednesday to Saturday. The hotel belongs to
Orient-Express group since 1989.

8. Copa Sul Hotel

copacabana
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Novíssimo, inaugurado em setembro de 2012.
Fica a 50 metros da estação de metrô Cardeal
Arcoverde. Tem 164 quartos.
Brand new, opened in September 2012 with 164
rooms and just 50 meters from the subway station
Cardeal Arcoverde.
Rua Ministro Viveiros de Castro, 134
Tel.: +55 (21) 3218-1150
h6497-re@accor.com.br
www.accorhotels.com/pt/hotel-6497-ibis-rio-de-janeirocopacabana-opening-august-2012/index.html

10. Golden Tulip Continental

Hotel em área residencial do Leme, a uma quadra
da praia do Leme e próximo à de Copacabana.
Foi construído em 1978 e a última reforma
aconteceu em 2008. Possui 275 quartos com
decoração tradicional. Há 5 salas de eventos
com capacidade para 60 pessoas em auditório.
Tem fitness center. A piscina fica no terraço e o
grill bar, em anexo, oferece grelhados e drinques
especiais com vista para a praia.
Hotel in residential area of Leme, one block from
the beach. Built in 1978 and last renovated in 2008,
offers 275 rooms with traditional decor. There are
5 meeting rooms with capacity for 60 people in the
auditorium. It also has a fitness center, a pool on
the terrace and the annex grill bar overlooking the
beach offers barbecue and special drinks.
Rua Gustavo Sampaio, 320, Leme
Tel.: +55 (21) 3545-5300
continental@goldentulip.com.br
www.goldentulipcontinental.com

13. JW Marriott Hotel Rio de Janeiro

O único hotel da rede Marriott no Rio de Janeiro
é um dos hotéis de luxo de Copacabana, de
frente para a praia. São 245 apartamentos, 12
salas de reunião, distribuídos por 17 andares.
A piscina fica no terraço. Há também spa e
academia de ginástica. Tem dois restaurantes,
o Terraneo, com cozinha mediterrânea, e o
Taiyou Sushi Bar.
The only network Marriott hotel in Rio de Janeiro
is one of the luxury lodging options in Copacabana
facing the beach. 245 apartments and 12 meeting
rooms spread over 17 floors. The pool is on the
terrace. There is also a spa and fitness facility and
two restaurants: Terraneo, with Mediterranean
cuisine, and Taiyou Sushi Bar.
Avenida Atlântica, 2600
Tel.: +55 (21) 2545-6500
Central de reservas: 0800 703-1512
reservas.brasil@marriott.com
www.hoteis.marriott.com.br
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14. Lancaster Othon Travel

Hotel simples. Possui 70 acomodações, divididas
em categorias standard e luxo com varanda, de
frente para a praia de Copacabana.
A simple, wise option, with 70 rooms, standard and
deluxe with a balcony facing the Copacabana beach.
Avenida Atlântica, 1470
Tel.: +55 (21) 2169-8300
lancaster@othon.com.br
www.othon.com.br/hotel/rio-de-janeiro/lancaster-othon-travel

16. Mercure Rio de Janeiro Arpoador

Localizado na rua que liga Ipanema
à Copacabana, fica próximo ao Forte
de Copacabana. Decoração simples e
contemporânea. Possui 51 quartos com cama de
casal, piscina, sauna e estacionamento privado.
Located in a street stretching from Ipanema
to Copacabana beaches, this hotel is close to
Copacabana Fortress. Simple, contemporary
decoration. It has 51 rooms with double bed, pool,
sauna and private parking.
Rua Francisco Otaviano, 61
Tel.: +55 (21) 2113-8600
h5215-re@accor.com.br
www.accorhotels.com/pt/hotel-5215-mercure-rio-dejaneiro-arpoador-hotel/index.shtml

17. Merlin Copacabana Hotel

São145 quartos, distribuídos por 12 andares. Possui
dois salões de convenções, piscina no terraço,
sauna, fitness center, restaurante e piano bar.
It has 145 rooms and 12 floors with two convention
halls, rooftop swimming pool, sauna, fitness center,
restaurant and piano bar.
Avenida Princesa Isabel, 392
Tel.: +55 (21) 2132-1000
reservas@hotelmerlin.com.br
www.hotelmerlin.com.br

Conta com 17 andares e 195 apartamentos.
É voltado para executivos que vêm ao Rio a
negócios. Possui 2 salões para eventos, um com
capacidade para 90 pessoas, com teto acústico,
e outro para 100 pessoas, com vista para a orla.
O Bistrot Du Leme oferece cardápio de culinária
francesa clássica em ambiente charmoso, com
varanda aberta para o calçadão.
It has 17 floors and 195 apartments and is
intended for executives who come to Rio on
business. It has 2 rooms for events, with a capacity
for 90 people, with acoustic ceiling, and another
for 100 people overlooking the waterfront. Bistrot
Du Leme restaurant’s menu offers classic French
cuisine in a charming environment with an open
balcony to the sidewalk.
Avenida Atlântica, 656
Tel.: +55 (21) 2122-5900
leme@othon.com.br
www.othon.com.br/hotel/rio-de-janeiro/leme-othon-palace
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Avenida Atlântica, 2.964
Tel.: +55 (21) 2548-6332
reservas.br@pestana.com
www.pestana.com

20. Portinari Design Hotel

Design hotel com 66 quartos. Os andares foram
decorados por profissionais renomados, como
Luiz Fernando Grabowsky, Redó e Orleans e
Bragança, o que proporciona uma multiplicidade
de estilos. O restaurante Brodowski é
assinado por Chicô Gouvea, e as louças trazem
reproduções de obras do pintor Cândido
Portinari. Possui fitness center com jacuzzi e
sauna a vapor.
Design hotel with 66 rooms. The floors were
decorated by renowned architects such as
Luiz Fernando Grabowsky, Redó and Orleans e
Bragança, providing a diversity of styles. Brodowski
restaurant is signed by Chicô Gouvea, and dishware
shows reproductions of works by painter Candido
Portinari. It features a fitness center with hot tub
and a steam room.
Rua Francisco Sá, 17
Tel.: +55 (21) 3222-8800
reservas@hotelportinari.com.br
www.riodesignhotel.com

It is part of the hotel chain Porto Bay and holds
second place among 186 hotels in Rio indicated
by Trip Advisor site. It has 117 rooms, swimming
pool and a gym with panoramic views, sauna,
restaurant, 2 bars, 4 scalable and modular
conference rooms, with capacity for up to 200
people. Opened 5 years ago, in an existing building
on the shores of Copacabana.
Avenida Atlântica, 1.500
Tel.: +55 (21) 2546-8000
hotel@portobay.com.br
reservas@portobay.com.br
www.portobay.com

22. Premier Copacabana Hotel

Localizado em uma rua residencial de
Copacabana, ao lado da estação de metrô Siqueira
Campos. Os quartos foram remodelados em 2005.
Possui piscina no terraço e sauna, fitness center,
restaurante e bar, além de três salas de reunião
que comportam até 30 pessoas cada.

Inaugurado há dois anos. São 115 apartamentos
que privilegiam o design e o conforto. O terraço
panorâmico, tem piscina aquecida, sauna e
fitness center. Tem restaurante e lobby bar.

Located on a residential street in Copacabana,
next to Siqueira Campos subway station. The
rooms were refurbished in 2005. It features
rooftop swimming pool and sauna, fitness center,
restaurant and bar, as well as three meeting rooms
that hold up to 30 people each.

Opened two years ago, it has 115 apartments that
emphasizes design and comfort. The rooftop terrace
has a heated pool, sauna and fitness center. It offers
a restaurant and lobby bar.

Rua Tonelero, 205
Tel.: +55 (21) 3816-9090
reservas@premier.com.br
www.premier.com.br

Avenida Atlântica, 4.122
Tel.: +55 (21) 2525-2425
reservas@orlahotel.com.br
www.orlahotel.com.br

23. Promenade Princess Copacabana

18. Orla Copacabana Hotel
15. Leme Othon Palace

rooms with a classic decor, spa, panoramic rooftop
pool, hot tub and gym. The convention center has
17 rooms and capacity for up to 220 people. Cais da
Ribeira restaurant focuses on portuguese cuisine.

copacabana
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19. Pestana Rio Atlântica

De frente para a praia de Copacabana, adquirido
pelo grupo português Pestana em 1999. São
216 quartos com decoração clássica. Tem spa,
piscina panorâmica, jacuzzi e ginásio. O centro
de convenções tem 17 salas e capacidade para
até 220 pessoas. O restaurante Cais da Ribeira é
especializado na cozinha portuguesa.
Facing Copacabana Beach, this hotel was acquired
by portuguese Pestana group in 1999. It has 216

21. Porto Bay Rio Internacional

Faz parte da rede hoteleira Porto Bay e ocupa
a segunda posição entre os 186 hotéis do Rio
indicados pelo site Trip Advisor. Tem 117 quartos,
piscina e ginásio com vista panorâmica, sauna,
restaurante, 2 bares e 4 salas para conferência,
moduláveis, com capacidade para até 200
pessoas. Foi inaugurado há 5 anos, em um prédio
já existente na orla de Copacabana.

Possui piscina, sala de ginástica, jacuzzi e pátio
externo. É um dos melhores da rede Promenade.
O restaurante serve todas as refeições (café
da manhã incluído na diária). Fica próximo à
estação de metrô Cantagalo.
It features a pool, gym, jacuzzi and outdoor patio.
It is one of the best from Promenade chain. The
restaurant serves all meals (breakfast included in
the rate). It is close to the subway station Cantagalo.
Rua Xavier da Silveira, 58
Tel.: +55 (21) 2156-9700
princess@promenade.com.br
www.promenade.com.br/princesscopacabana.asp
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25. Savoy Othon Travel

Hotel da linha mais econômica da rede
Othon. Possui 145 apartamentos, divididos
em categoria standard (localizada na parte
interna do hotel) e superior.

Avenida Atlântica, 2.554
Tel.: +55 (21) 3545-5100
copacabana@goldentulip.com.br
www.tulipinncopacabana.com

copacabana

onde ficar perto das compras

29. Windsor Copa Hotel

Possui 146 apartamentos, com opção de quartos
triplos, restaurante e sala de ginástica. Fica
a uma quadra da estação de metrô Cardeal
Arcoverde.

Budget hotel from Othon chain, it features 145
apartments, divided into standard category
(located inside the hotel) and superior.

It features 146 apartments, with optional triple
rooms, restaurant and fitness room. It is a block
away from the Cardeal Arcoverde subway station.

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 995
Tel.: +55 (21) 2125-0200
savoy@othon.com.br
www.othon.com.br/hotel/rio-de-janeiro/savoy-othon-travel

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 335
Tel.: +55 (21) 2195-5300
reservas.copa@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsor-copahotel/18/apresentacao.aspx

26. Sofitel Rio de Janeiro Copacabana

Hotel de luxo no começo da praia de
Copacabana, perto do Arpoador. Tem 335
quartos, de diversas categorias. Possui duas
piscinas, sauna, hammam (sauna turca), sala
de ginástica, e serviço de babá sob pedido. Tem
um grande centro de convenções, que comporta
diversos eventos, de leilões a conferências. O Le
Pré Catelan, restaurante comandado pelo chef
francês Roland Villard e considerado um dos
melhores do Brasil, fica no hotel.
Luxury hotel at Copacabana beach, near Arpoador.
It has 335 rooms of various categories and two
swimming pools, sauna, hammam (Turkish sauna),
fitness room, and babysitting on request. It has a
large convention center, flexible for various types
of events, from conferences to auctions. Le Pre
Catelan, the restaurant run by French chef Roland
Villard, is considered one of the best in Brazil.

24. Rio Othon Palace

Top de linha da rede Othon, e um dos maiores
e mais tradicionais hotéis de Copacabana,
inaugurado nos anos 70. São 572 apartamentos,
separados em diversas categorias, alguns com
varanda, vista para o mar e salas/lounge em
anexo. Possui piscina e salões para eventos. O
restaurante Skylab fica no 30º andar, com vista
panorâmica da orla.
Top from Othon’s chain, and one of the largest
and most traditional hotels in Copacabana, this
hotel opened in the 70s. It has 572 apartments
from different categories, most with balconies, sea
views and rooms / lounge attached. It features
a swimming pool and convention halls. Skylab
restaurant is on the 30th floor with panoramic
views of the oceanfront.
Avenida Atlântica, 3.264
Tel.: +55 (21) 2106-1500
rio@othon.com.br
www.othon.com.br/hotel/rio-de-janeiro/rio-othon-palace
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Avenida Atlântica, 4.240
Tel.: +55 (21) 2525-1232
reservas.sofitelrio@sofitel.com
www.accorhotels.com/pt/hotel-1988-sofitel-rio-de-janeirocopacabana/index.shtml

27. Tulip Inn Copacabana

São 112 apartamentos, distribuídos por 12
andares. Os quartos de luxo são de frente para
a praia de Copacabana. Foi construído em 1937,
mas a última reforma foi em 2010. Possui uma
sala de reunião com capacidade para 30 pessoas,
sauna, ginásio e o Restaurant, Bar & Lounge
Branché, que serve delícias gourmands da
gastronomia nacional e internacional.
It has 112 apartments spread over 12 floors. The
deluxe rooms face Copacabana beach. It was
built in 1937, but the last renovation was in 2010.
It features a meeting room with capacity for 30
people, sauna, gym and Restaurant, Bar & Lounge
Branché serves gourmands delights from national
and international cuisine.

28. Windsor Atlântica

Um dos maiores hotéis da cidade, com 39 andares
e 545 quartos com vista panorâmica para a praia
de Copacabana ou Leme. Era aqui que funcionava
o antigo Méridien. O prédio foi completamente
renovado quando comprado pela rede Windsor
em 2009 (aberto em 2011). O foco principal
do hotel está no mercado corporativo e no de
eventos. Tem duas piscinas, no 4º e 39º andares.
O SPA tem sala de tratamentos, sauna finlandesa,
sala de fitness, estação das águas com jacuzzis,
estúdio de pilates, salão de beleza e maquiagem.
Há ainda 24 salões para eventos e 13 salas de
apoio, que podem acomodar até 500 pessoas.
Possui dois restaurantes, o The View, no 4º andar,
e o italiano Ristorante Alloro, no térreo, aberto
em 2011 e considerado um dos melhores do
gênero, com vasta adega.
One of the largest hotels in town: 39 floors and
545 rooms with panoramic views of Copacabana
Beach and Leme. It was here that worked the old
Meridien. The building was completely renovated
when purchased by the network Windsor in 2009
(opened in 2011). Focuses on business guests
and corporate events. It has two pools, at the 4th
and 39th floors. The spa has a treatment room,
finnish sauna, fitness room, the water station
with hot tubs, pilates studio and beauty salon and
make-up. The convention center has 24 event and
business rooms and 13 support classrooms that can
accommodate up to 500 people. Two restaurants:
The View, on the 4th floor, and Italian Ristorante
Alloro, downstairs, opened in 2011 and considered
one of the best in the genre, with extensive cellar.
Avenida Atlântica, 1.020
Tel.: +55 (21) 2195-7800
reservas.atlantica@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsoratlantica/12/apresentacao.aspx

30. Windsor Excelsior Hotel

Tem 233 apartamentos. Possui piscina no
terraço, saunas seca e a vapor, fitness center
e restaurante. Há também um centro de
convenções, formado por 7 salas, para eventos
com até 150 pessoas.
It has 233 apartments. It features a rooftop
swimming pool, saunas, steam rooms, fitness center
and restaurant. There is also a convention center,
with 7 rooms for events with up to 150 guests.
Avenida Atlântica, 1.800
Tel.: +55 (21) 2195-5800
reservas.excelsior@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsorexcelsior/2/apresentacao.aspx

31. Windsor Martinique Hotel

Dentre os 117 apartamentos, há unidades para
pessoas com necessidades especiais. Possui uma
pequena piscina no terraço e fitness center.
Of the 117 apartments, there are units for guests
with special needs. It features a small rooftop pool
and fitness center.
Rua Sá Ferreira, 30
Tel.: +55 (21) 2195-5200
reservas.martinique@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsormartinique/6/apresentacao.aspx
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Avenida Lúcio Costa, 2.630, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 2195-5000
reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsor-barra/1/
apresentacao.aspx
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It has 338 rooms overlooking Barra beach or
the mountain, fifteen of which destined for
handicapped guests. In the recreation area there
are two pools, adult and child, which are heated
in winter, whirlpool, sauna, fitness center, bar and
lounge with panoramic terraces. There is also a
restaurant serving Champagne Brunch on Sundays.
The hotel also offers a wide structure for events,
with 60 salons in more than 9000m2 in area and
independent access to the hotel.
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De frente para a praia da Barra. São 338 quartos
com vista para o mar ou para a montanha, dentre
os quais quinze são para pessoas portadoras de
deficiência. Nas áreas de lazer há duas piscinas,
adulta e infantil, que são aquecidas no inverno,
hidromassagem, sauna, fitness center, bar com
lounge e terraços panorâmicos. Há também um
restaurante que serve Champagne Brunch aos
domingos. O hotel conta ainda com uma ampla
estrutura para eventos, com 60 salões em mais de
9000m2 de área e acesso independente ao do hotel.

Ac. p/

6. Osklen – Rua Benedito Otoni 23;

R. do Bonfim

C. R.
Vasco da Gama

R. Amazonas

Windsor Barra Hotel

5. Motta Carvalho – Rua Marechal
Aguiar 86;
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Avenida Aquarela do Brasil, 75, São Conrado
Tel.: +55 (21) 3323-2200
rtrj.reservas@goldentulip.com.br
www.royaltulipriodejaneiro.com

R. Dez

Rua Jackson Figueiredo, 501, Joá
Tel.: +55 (21) 2484 1962 / 8187 6123
lasuite.rio@gmail.com
www.lasuiterio.com

o M a c h a do

R. Cab

This boutique hotel by François-Xavier Dussol
occupies a mansion in the middle of Joatinga,
formerly a Portuguese banker’s private house.
There are only 7 beautifully decorated rooms
overlooking the sea. There are two pools, one
infinity. The menu is signed by Pascal Joly.

ar d

a

O hotel boutique do francês François-Xavier
Dussol ocupa uma mansão, no meio da Joatinga,
que foi de um banqueiro português. São somente
7 quartos, belissimamente decorados, com vista
para o mar. Há duas piscinas, uma delas infinita.
O menu é assinado por Pascal Joly.

R ic

R. Gen. Almério de Moura

La Suite

4. Maria Bonita – Campo de São Cristóvão 48;

c
ancis
R. Fr

Outros

3. Forester – Rua Ibituruna 43 bloco 2 sala 205;

2. Complexo B – Rua Benedito Otoni 62 | Galpão 6

inga

Avenida Princesa Isabel, 263
Tel.: +55 (21) 2195-5500
reservas.plaza@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsor-plaza/4/
apresentacao.aspx

R.

Close to downtown and Lapa, São Cristóvão
concentrates a large number of well known brands’
factories in Rio. It’s a must stop for anyone looking
for good shopping and an opportunity to check out
carioca fashion’s making of. The imperial district will
now get even more fashionable than ever because of
the new Fashion Museum to be opened at the Casa
da Marquesa de Santos, currently under renovation.
For those who want to stay close to São Cristóvão,
the trick is to choose one of the hotels options
downtown and in the neighborhood of Lapa.

1. Colori – Rua Sinimbu 846

bant

It has 237 rooms, a pool, sauna, gym and six rooms
for meetings and conferences. Free transfer from/to
the airports is occasionally offered.

The Royal Tulip is on the same grounds as former
Intercontinental Hotel. The building is from 1986 and
was purchased by the current operator in 2011. The last
renovation was in 2005. All 418 rooms have a balcony
overlooking São Conrado beach or Pedra da Gávea.
Event space can accommodate up to 2000 guests, and
the recreation area is vast, with two tennis courts, a
large swimming pool, gym, sauna, beauty salon, gift
shop, newsstand, two bars and two restaurants. Is a five
minute walk from the Fashion Mall.

R. U

Possui 237 quartos, piscina, sauna, sala
de ginástica e seis salões para reuniões e
congressos. De acordo com a disponibilidade,
oferece translado gratuito de/para os aeroportos.

Perto do Centro e da Lapa, o bairro de São
Cristóvão concentra um grande número de
fábricas de marcas conhecidas do Rio. É parada
obrigatória para quem quer fazer boas compras e
ver como funciona o making of da moda carioca.
O bairro imperial agora vai ficar mais fashion do
que nunca pois é lá que vai funcionar o Museu
da Moda dentro da Casa da Marquesa de Santos,
que está sendo reformada. Para quem quer ficar
pertinho de lá, a dica é escolher umas das opções
de hotéis do Centro e da Lapa.

R. Nilt

33. Windsor Plaza Hotel

São Cristóvão: shops and factory outlets

m

Rua Domingos Ferreira, 6
Tel.: +55 (21) 2195-6600
reservas.windsor@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br/br/hoteis/windsor-palace/5/
apresentacao.aspx

O Royal Tulip é onde antigamente funcionava o
Intercontinental. O prédio, construído em 1986, foi
comprado pela rede em 2011. A última reforma foi
em 2005. São 418 quartos com varanda e vista para
a praia de São Conrado ou para a Pedra da Gávea.
O espaço para eventos tem capacidade para até
2000 pessoas, e a área de lazer é vasta, com duas
quadras de tênis, uma piscina grande, academia de
ginástica, sauna, salão de beleza, gift shop, banca
de jornal/revista, dois bares e dois restaurantes.
Fica a cinco minutos a pé do Fashion Mall.

J

Located on a small residential street in 
Copacabana, has 85 rooms featuring balconies from
the 7th floor up (from the 14th floor up balconies
overlook the beach). A rooftop swimming pool,
sauna and fitness center are available.

São Cristóvão: lojas e fábricas

Royal Tulip Rio de Janeiro

a l.

Localizado em uma rua pequena e residencial
de Copacabana, tem 85 quartos, que a partir do
7º andar contam com varandas (a partir do 14º
andar as varandas têm vista para a praia). Possui
piscina no terraço, sauna e fitness center.

R. Chantecler

32. Windsor Palace Hotel

compras

onde ficar perto das compras

R. Francisco Eugênio
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SINDIROUPAS
Sindicato da Indústria de Alfaiataria e
de Confecção de Roupas de Homem no
Município do Rio de Janeiro

in Tour: Quinta da Boa Vista,

78

Araruama

Maricá
Rio de Janeiro

Petrópolis
Região norte

Polo de cabo frio

e Região

Região Metropolitana

Polo Petrópolis

Região Serrana

Itatiaia

Resende

Rio Claro

Valença

polo de campos
APL Joia Carioca

Vassouras

moda

Região Serrana
Região Metropolitana

nucleum

Polo de são gonçalo
Polo Têxtil

Tel.: +55 (21)
2212-7893
Contato:
Giovanna Ferrari
gferrari@
rj.sebrae.com.br

Região Leste Fluminense

R. México, nº 168, 7º Andar, Centro
Tel.: +55 (21) 2220-2765
Contato: Carlos José Ieker dos Santos
sintexrj@sintexrj.com.br

SEBRAE/RJ

Polo de Niterói

SINDTEXTIL
Sindicato Das Indústrias De Fiação e
Tecelagem Do Estado Do Rio De Janeiro

Região Metropolitana

Empresas/Companies: Avanti – Carpet Indústria Têxtil,
Bergitex Ind. Têxtil, Fabrica de Tecidos Bangu,
Hak Passamanaria Ltda., Indústria Sinimbu,
Lenificio Leslie, Tecidos Abduche, Werner Tecidos.

Grifes/Brands:
Complexo B, Estilo
Primórdio, Forester,
Modelando Ideias
(aviamentos), Motta
Carvalho, Nidas,
Oficina Retalhos
Cariocas, Tricot
Store, Colori.

Apl Moda Carioca

About 400 small and medium fabrics
and trim companies are part of this hub,
responsible for 8,000 jobs.

polos de moda do rj

Cerca de 400 empresas de tecidos e
aviamentos, entre pequenas e médias,
fazem parte desse polo, responsável
por 8.000 empregos.

Região Sul fluminense

Polo Têxtil

Polo sul fluminense

Ela: maiô e calça Nidas
e rasteiras Oficina
Retalhos Cariocas
Ele: Camiseta e calça
Complexo B e camisa jeans
Forester, Tênis Converse
para Complexo B

Região nordeste Fluminense

residence of the Royal Family.

polo de Itaperuna

Av. 13 de Maio, 13 salas 1707 a 1709, Centro
Tel.: +55 (21) 2240-7737
Contato: Victor Antônio Misquey
ou Maria Eunice de Medeiros
victormisquey@ig.com.br
eunice@modario-rj.com.br
www.modario-rj.com.br

Teresópolis

or cod fish croquette at Adegão Portugues restaurant.

Niterói

Gourmet: sun meat on São Cristóvão Fair on weekends

Cachoeiras
de Macacu

Nova Friburgo

In the APL, created in 2009, there are
65 companies registered. Most of Rio’s
fashion manufactures are located here.

Ilha Grande

Passeio: Quinta da Boa Vista, residência da Família Real.

Paraty

In Moda Rio you will find the garment manufacturers
of the cities of Rio de Janeiro, Duque de Caxias,
São João de Meriti, Belford Roxo, Itaguaí, Magé,
Teresópolis, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio Bonito and
Itaboraí. This union is more than 40 years old and
currently has near 1,400 active registered companies.

Gula: carne de sol na Feira de São Cristóvão
nos fins de semana ou bolinho de bacalhau
do restaurante Adegão Português.

Saquarema

No APL, criado em 2009, existem
65 empresas cadastradas. É lá que se
fabrica grande parte da moda carioca.

Armação dos Búzios

APL Moda Carioca

Angra dos Reis

Moda Rio
No Moda Rio estão as confecções dos municípios do
Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti,
Belford Roxo, Itaguaí, Magé, Teresópolis, Nilópolis,
Nova Iguaçu, Itaboraí e Rio Bonito. O sindicato
existe há mais de 40 anos e hoje tem em torno de
1.400 empresas ativas cadastradas.

Macaé

Fotos. Alex Santana - Styling: Bianca Jahara - Beleza. Mary Saavedra - Modelos. Camila Soares e Breno Ortega - Tratamento de Imagem: Victor Wagner - Agradecimentos. Ferni e Miezko (sapatos)

Cambuci

Itaperuna

By Marcia Disitzer is fashion editor at O DIA newspaperand author of
“A dive in Rio - 100 years of fashion and behaviour at carioca beaches”

Cabo Frio

Across Rio de Janeiro State
Por Marcia Disitzer. Editora de moda do jornal O DIA e autora de
“Um mergulho no Rio - 100 anos de moda e comportamento na praia carioca”

Quissamã

Campos dos Goytacazes

Pelo Estado do Rio de Janeiro
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Polo de Petrópolis

Polo de Niterói

Polo de São Gonçalo

Polo de Campos

A Rua Teresa, com mais de 1.200 lojas,
e o polo de modas Bingen, localizado numa
das entradas da cidade, são dois pontos de
atração. Muitas lojas abrem às 8h na Rua Teresa,
e no Bingen, o comércio funciona das 7h às 15h.
Petrópolis concentra centenas de confecções de
moda feminina, masculina e infantil, das quais 70
são filiadas ao SINDCON, fundado em 1964.

A Rua Moreira Cesar, em Icaraí, é destino
certeiro. Moda feminina, masculina, praia,
esporte e acessórios compõem um mix atraente.

Mais de 600 empresas atuam na região. Os dois
shoppings – o São Gonçalo Shopping e o mais novo
Boulevard Shopping – são grandes centros na cidade.

Gula: Os polos gastronômicos de São Francisco
ou da Rua Nóbrega em Jardim Icaraí.

Gula: na Rua Salvatori, no Centro,

Polo de Campos é formado por
microempresas que produzem principalmente
moda feminina: jeans, malharia, lingerie
e peças customizadas em ateliês.

Passeios: “Caminho Niemeyer” ao longo da orla para

Over 600 companies operate in the region. The two
malls - the São Gonçalo and the youngest Boulevard
Shopping Mall - are major references in the city.

Passeio: o Tour da Experiência do SEBRAE
(http://tourdaexperiencia.blogspot.com.br), que
recria vivências históricas. Na pousada Solar do
Império é uma delícia comer os pratos imperiais.
The Teresa Street, with over 1,200 stores, and
Bingen fashion hub, located in the entrances of
the city, are two points of interest. Many stores
on Teresa Street open at 8am and in Bingen, trade
runs from 7am to 15h. Petrópolis concentrates
hundreds of women’s, men’s and children’s
clothing companies,
70 of which are affiliated to SINDCON,
founded in 1964.

Tip tour: the SEBRAE Experience Tour
(http://tourdaexperiencia.blogspot.
com.br ) that recreate
historical experiences.
At Solar do Império
hostel, enjoy imperial
dishes.

ver os projetos de Oscar Niemeyer, entre eles o
Museu de Arte Contemporânea de Niterói. www.
niteroiturismo.com.br
Moreira César Street, at Icaraí, is the unerring
destination.Womenswear, menswear, beach,
sport and accessories make up
an attractive mix, well finished
and full of novelties.

o Mezzo Steakhouse e Café.

Gourmet: Rua Salvatori, downtown,
Mezzo Steakhouse and Cafe.

SINDCON
Sindicato das Indústrias
de Confecções de
Roupas e Chapéus de
Senhoras de Petrópolis
R. 24 de Maio, 2, 3º Andar,
Centro, Petrópolis
Tel./Fax.: +55 (24) 2231-6031
Contato: Addison Freitas
Meneses
sindcon@sindcon.org.br
contato@sindcon.org.br
www.sindcon.org.br
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sede da fazenda do Barão de Muriaé.

Polo Campos is formed by micro enterprises
mainly producing women’s fashion: jeans,
knitwear, lingerie and custom parts in workshops.

Gourmet: Vitela Steakhouse

or Piccadilly Bar at evenings.

Tour: Solar da Baronesa, the former

headquarters of the Baron of Muriaé’s farm.

Gourmet: the gourmet centers

of San Francisco or Nóbrega
Street in Jardim Icaraí.

Carteira Donna Onça

Tours: “Niemeyer Way” along the

Grifes/Brands: Ana Branco,
Ângela Bechara, Donna Onça,
Joana d’Arc, La Reina,
Lafibrunn, Slake.

waterfront where projects
by renowned architect
Oscar Niemeyer can be
seen, among them the
Museum of Contemporary
Art in Niteroi. www.
niteroiturismo.com.br

SINDVEST
Sindicato da Indústria
do Vestuário do Norte
Fluminense
Rua Bruno de Azevedo, 37,
Parque Tamandaré,
Campos dos Goytacazes
Tel.: +55 (22) 2725-3581
Contato: Daniel Francisco
Lessa Pereira

Vestido comprido com fenda
de malha piquet estampada Tazza

Grifes/Brands: ArttiRio,
Branca Maria, Calabrote,
Detonação, Estravaganzza,
Km/h, Mananciais, Off Rio, Tazza,
Thiamo, Vestire, Water Color.

Gula: Vitela Churrascaria ou o Piccadilly Bar à noite.
Passeios: Solar da Baronesa, antiga

Vestido pintado a mão Cotton
de Fadas e colar Daniela Curvelo

Grifes/ Brands:
Cotton de Fadas, Daniela Curvelo,
Erika Facuri, Marri Gattô,
Patuá Bolsas, S.Gabotto.

Ela: Saia Due e camisa Suspirar,
Pulseiras Beth Fashion
Ele: Camiseta Brasis, bermuda Forester
e tênis Converse para Complexo B

Grifes/Brands: Beth Fashion, Brasis,
Due, L. Santii, Suspirar, Usina.

SINDICONF
Sindicato Da Indústria
de Alfaiataria e de
Confecção De Roupas
de Homem de Niterói

SINDICONF
Sindicato Da Indústria
de Alfaiataria e de
Confecção De Roupas
de Homem de Niterói

R. Visconde de Uruguai, nº 535,
13º Andar, Centro, Niterói
Tel.: +55 (21) 2603-8866
Contato: Aldeir de Carvalho
sindiconf@hotmail.com
www.sindiconf.org.br

R. Visconde de Uruguai, nº
535, 13º Andar, Centro, Niterói
Tel.: +55 (21) 2603-8866
Contato: Aldeir de Carvalho
sindiconf@hotmail.com
www.sindiconf.org.br
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Polo de Cabo Frio e Região

Polo de Nova Friburgo

Polo de Itaperuna

Polo Sul Fluminense

“Rua dos Biquínis” (Rua José Rodrigues Povoa) é o
endereço. Um shopping a céu aberto com mais de
150 lojas, que geram na faixa de 1000 empregos
diretos. O produto: moda praia. A região tem
cerca de 230 empresas com faturamento anual
de aproximadamente R$ 70 milhões.

Lingerie, fitness, underwear
masculino, plus size são as
especialidades da indústria de
Nova Friburgo. É lá que acontece
todo ano em agosto a Fevest,
feira de moda íntima, praia
e fitness. São mais de 900
empresas que geram cerca
de 10 mil empregos. As
maiores concentrações de
marcas ficam na Ponte
da Saudade, perto da
rodoviária, e no bairro
de Olaria, no final da Rua
Presidente Vargas com
a Rua Raul da Veiga.

A “rua das confecções” (Rua José Rafael Vieira),
próxima à rodoviária, concentra as lojas de
fábrica e pronta-entregas. Lá você encontra
também a associação de bordadeiras Bordando o
Futuro (ver o capítulo “Comunidades”). Cerca de
400 confecções de 13 municípios da região, das
quais 70% trabalham com lingerie noite, fazem
parte do polo. Essas micro, pequenas e médias
empresas geram 18 mil empregos e exportam
para Mercosul, Europa, EUA e Oriente Médio.
No distrito de Boa Ventura são produzidas
cerca de 500 mil peças por mês, em parceria
com grifes nacionais e internacionais.

Cada município tem uma expertise. Valença e
Barra do Piraí são fortes na produção de jeans,
já Barra Mansa é conhecida por sua rede de
competentes bordadeiras.

Gula: O restaurante francês Café Noir no
Boulevard Canal, na frente do Canal do Itajuru;
o Restaurante da Ponte no Mercado do Peixe;
à noite sair para jantar no Largo São Benedito,
reduto de bistrôs.
“Bikinis Street” (Rua José Rodrigues Póvoa) is the
address. An open-air mall with over 150 stores,
which generate nearly
1,000 direct jobs. The
product: swimwear. The
region has about 230
companies with annual
revenues of approximately
R$ 70 million.

Gourmet: The French
restaurant Café Noir in
Boulevard Canal, in front of
the Itajuru Canal, the
Restaurante da Ponte in the
Fish Market; at night go out
to dinner at Largo São Benedito,
a stronghold of bistros.

Gula: A cozinha alemã

do Bräun&Bräun e os
bistrôs charmosos do polo
gastronômico do Cônego.
Lingerie, fitness, men’s
underwear, plus size are the
specialties of Nova Friburgo
industry. It is there that happens every year in
August the Fevest, an underwear, beachwear
and fitness fair. There are over 900 companies
generatin some 10,000 jobs. The highest
concentrations of brands are located at Ponte da
Saudade, near the Interstate Bus Station, and
in the neighborhood of Olaria at the end of Rua
Presidente Vargas with Rua Raul da Veiga.

Gourmet: The Braun & Braun’s German cuisine
and the charming bistros at the gastronomic
district of Cônego.

Calça sarouel de malha CCM e sutiã estampado Roupa de Baixo

Biquíni de tecido metalizado Azai,
animal print na saia PH e
colar JS Design Sustentável

Grifes/Brands:
Azai Biquínis, Dona Fada,
JS Design Sustentável,
Kibiquini, Monica Krexa
Arte em Alumínio, PH,
Pitanga Moda Praia.
SEBRAE local
R. Raul Veiga, 409
loja 1, Cabo Frio
Tel.: +55 (22) 2643-0805
Contato: Laila Kallab
lkallab@sebraerj.com.br
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Grifes/Brands: Ambiente Íntimo, CCM Sports,
De Chelles, Dianrus Confecções, Don’ Angela,
Femme Fatalle, Frágille Lingerie, La Passion,
Lana & Lene Confecções, Leluc, Lia Lou
Lingerie, Lucitex, Magia e Sedução, Maninhas,
Mimar, Molambo, Monthal, Paiol Moda Íntima,
Pera Verde, Poá Lingerie, Roupa de Baixo,
Ryjor, Suspiro Íntimo, Tardene Lingerie.
SINDVEST
Sindicato das Indústrias do
Vestuário de Nova Friburgo e Região
Av. Ariosto Bento de Mello, 65, lojas
(shops) 3/4, Centro, Nova Friburgo
Tel.: +55 (22) 2523-8531
Contato: Marcelo Porto
Fax: +55 (22) 2533-2279
contato@sindvest.com.br
www.sindvest.com.br

Passeio: Vale a pena passar pelo menos um dia

em Raposo, que além de centro de confecções
e artesanato, é também uma estância
hidromineral belíssima, com fontes de águas
medicinais e diversos hotéis fazenda.
The “garment manufacturers street” (Rua José
Rafael Vieira), next to the bus station, concentrates
factory outlets and wholesale. There you will also
find the association of embroiderers Bordando o
Futuro. Nearly 400 garment of 13 counties of the
region, 70% of which work with night lingerie, are
part of the hub. These micro, small and medium
businesses generate 18,000 jobs and exports to
Mercosul, Europe, USA and Middle East. In the
district of Boa Ventura are produced approximately
500,000 items per month, in partnership with
national and international brands.

Tour: Worth spending at least a day in
Raposo, where besides clothing and
crafts center,there is also a beautiful
hydromineral resort with medicinal
water sources and many
farmhouse hotels.

Pijama de malha estilo quimono Doces Sonhos
e carteira Bordando o Futuro

Grifes/Brands: Bordando o Futuro,
Cia da Seda, Doces Sonhos,
Foligno’s, Laços, Mixer Ateliê,
Raio de Luz, Remada, R.M.D, Sianinhas.

Passeios: Fazendas antigas de café
da bucólica Valença ou em Vassouras.
Gula e agito: O bairro Jardim Amália em Volta

Redonda, onde fica o Complexo Casarão, com seis
ambientes, inclusive restaurante e casa de shows
que recebe grandes artistas nacionais.
Each county has an expertise. Valencia and
Barra do Piraí are strong in production of jeans,
Barra Mansa is well known for its network of
competent embroiderers.

Tours: Old coffee farms at
bucolic Valença or Vassouras
Gourmet and a thriving nightlife: the Casarão

Complex with six settings at Jardim Amalia in Volta
Redonda, including restaurant and a concert hall
that gets major national artists.

Carteira e bolsa Pitaya Rosa

Grifes/Brands: Lugar de Arte, Nu Avesso,
Penduricalho, Pitaya Rosa, Valéria Cristina, VTA.
SINDVESTSUL
Sindicato das Indústrias do Vestuário
do Suldo Estado do Rio de Janeiro
(Clothing Industries
of the South of Rio de
Janeiro Union)
Rua Comendador Araújo Leite,
320, Centro, Valença.
sindvestsul.rj@gmail.com
Contato: Wagner Mehl
Tel.: +55 (24) 2452-5846
www.sindvestsul.blogspot.com

SINCRONERJ
Sindicato das Indústrias de
Confecção de Roupas no Noroeste
do Estado do Rio de Janeiro
Rua Apolinário Cunha, 51, Gov.
Roberto Silveira, Itaperuna
Tel./Fax: +55 (22) 3824-6500 |
contato: Leandro Chaves
rr.itaperuna@firjan.org.br
sincronerj@hotmail.com
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APL Joia Carioca

NucleUm Moda

Byzance

Design, exclusividade e
inovação moldam o estilo
do NucleUm Moda, que
surgiu da fusão do grupo
Social Carioca com o Polo
de Calçados e Acessórios.
Com foco no público A/B,
agrega cerca de 25 empresas
localizadas no Rio de Janeiro,
todas já posicionadas no
mercado e aptas a
participar de feiras e
eventos.

Fundada em 1965, a AJORIO conta com cerca de
250 empresas associadas. Representa o setor
joalheiro, atuando nas áreas institucional,
técnica, operacional, promocional, e política.
Junto com o SEBRAE, monitora o Projeto Joia
Carioca, do qual participam empresas novas no
setor. Promove palestras, workshops e cursos de
capacitação. É também idealizadora do Curso de
Pós-graduação em Design de Joias e Ourivesaria
da PUC-Rio. O Rio de Janeiro é o segundo mercado
consumidor e terceiro maior produtor de joias do
Brasil, movimentando R$1,4 bilhões por ano.

Design, exclusiveness
and innovation
shape the style of
NucleUm Moda, that
arose from the merger
of the group Social
Carioca with Footwear
and Accessories Hub.
Focusing on A / B
public, NucleUm brings
together some 25
companies located in
Rio de Janeiro, all now
well positioned in the
market and able to
participate in trade
fairs and events.

Founded in 1965, AJORIO has approximately 250
member companies. AJORIO represents the jewellery
sector, working in institutional, technical, operational,
promotional, and political initiatives. Along with
Sebrae monitors Carioca Jewelry Project, gathering
new companies in the sector. AJORIO promotes
lectures, workshops and training courses. It is also
creator of the Graduate Program in Jewellery Design
and Goldsmithery at PUC-Rio. Rio de Janeiro is the
second largest consumer and third largest producer of
gems in Brazil, totaling R$ 1,4 billion per year.

Grifes/Brands: África Universal, Atelier Schiper,
Atelier MB Exclusive Bio Design, Beth Banchi, Byzance, Crystal Rio,
Dayrell, Dona de Quê, Elle Cinq, Emilia Rondinini, Eneida França,
ETC Acessórios, Ethos Brasil, Francesca Romana Diana,
Francisca Bastos, Ganish, Kilaqua, Lara Mader, Livia Canuto,
Márcia Mór, Metally, Miriam Kimelblat, Odara, Olendzki, Renata
Alt, Silvia Blumberg, Spariam, Thereza e Paula Lino, Princesices,
Tustare, Vanessa Robert, Vyx Ipanema, Yara Figueiredo.
AJORIO
Associação dos Joalheiros e
Relojoeiros do Estado do Rio de Janeiro
Av. Graça Aranha,19 sala (room) 404, Centro
Tel.: +55 (21) 2240-5520
Contato: Angela Andrade
ajorio@ajorio.com.br
www.ajorio.com.br
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Camisa Que Isso Querida,
calça Duna e viseira Luluca

Grifes/Brands: Beatriz Lacerda,
Branchée, Claudia Duarte Bijoux,
Dayrell Bijoux, Dona de Quê,
Duna, In Bits, Longhi Bolsas,
Luluca, Metal e Cia, Miarte,
Partout, Patchwork, Que Isso
Querida, Spariam, Tai Dai,
Thereza e Paula Lino, Yogachic
activewear, Velt, Zellig, Zoia.
SEBRAE/RJ
Tel.: +55 (21) 7564-9098
Contato: Roberta
Kauffmann
robertagk@gmail.com
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Amparo Brasil

Productive Communities

Cooperativa de Barra Mansa, do distrito de Nossa
Senhora do Amparo. São 34 artesãs especialistas
em criar bolsas de patchwork, feitas de retalhos
de puro algodão. Seu maior cliente fora do Brasil
é o Japão. Fazem parte do Polo Sul Fluminense.

As comunidades de artesãos que fazem do handmade uma arte
Artisan communities that turn handmade craft into art

Cooperative at Amparo, a borough in
the town of Barra Mansa. 34 artisans who are
experts in creating patchwork bags made of
 pure
cotton. Its biggest customer market outside Brazil
is Japan. They are part of the Sul Fluminense
Fashion District.
Rua Ary Kenner Tomas da Costa, 95 Amparo, Barra Mansa
Tel.: +55 (24) 3342-0823 | contato: Haidee Moraes
amparobrasil@gmail.com

Retalho, coador de
café, jornal, lona vinílica
usada em publicidade,
piaçava, buriti, tudo
se transforma em
design nas mãos das
cooperativas de artesãos.
Do fuxico ao crochê, do
bordado ao patchwork,
essa economia criativa
preserva e desenvolve
um de nossos maiores
trunfos:o produto
feito a mão.

Retail, coffee
percolator, newspaper,
canvas vinyl used in
advertising, piassava,
Buriti, everything
becomes a design in the
hands of syndicated
artisans. From fuxico to
crochet, embroidery to
patchwork, this creative
economy develops and
preserves one of our
greatest strengths: the
handmade product.

Arte Fuxico
Ação Comunitária do Brasil

Há aproximadamente 45 anos a ONG forma
moradores do Complexo de Favelas da Maré e do
conjunto habitacional Cidade Alta. Eles criam
coleções de peças exclusivas estampadas em
batik e tie dye, bijuterias e objetos de cerâmica
entre outros produtos em oficinas, onde 50% dos
professores é formada por habitantes locais.

Ação Comunitária do Brasil
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Artesãs de São João do Meriti criaram a
cooperativa há 10 anos. Trabalham com fuxico na
confecção de tecidos, bolsas, nécessaires e panos
de prato. Tarsila do Amaral inspirou a coleção
de verão 2012/2013. Já venderam para França e
Itália e hoje seus produtos podem ser comprados
também no Quiosque 17 (EcoSol) da Av. Atlântica
esquina com a rua Siqueira Campos.

Approximately 45 years ago, this NGO
qualifies slum dwellers at the Maré complex and
at the housing development Cidade Alta. They
create collections of unique pieces printed in
batik and tie dye, jewelry and pottery among
other products in workshops, where 50% of
teachers are formed by locals.

Artisans from São João do Meriti created this
cooperative 10 years ago. They work with fuxico
in the making of fabrics, bags, nécessaires and
dishcloths. Tarsila do Amaral inspired 2012/2013
summer collection. They already do business with
France and Italy and today its products can also be
purchased at the Kiosk 17 (ECOSOL) at the corner of
Av. Atlântica with Siqueira Campos street.

Sede Administrativa:
Praça Mahatma Ghandi, 2 salas 621 a 624, Centro
Tel.: (21) 2253-6443
acaocomunitaria@acaocomunitaria.org.br

Rua Cacilda, 1.535, Coelho da Rocha, São João de Meriti
Tel.: +55 (21) 2656-4679 / 9567-7712
Contato: Jussara Bueno
apac.fuxico@yahoo.com.br | jussarabueno@ig.com.br

89

Comunidades Produtivas

Comunidades Produtivas

Productive Communities

Productive Communities

o trabalho educacional junto a escolas públicas
e oficinas de arte no Complexo da Maré, que
resultou em painéis de azulejos em diversos
pontos da cidade. Têm parceria com SEBRAE RJ e
com a Secretaria Municipal de Cultura.

Artejor

O nome vem de “arte jornal”. Criada por Ana
Ortiz há mais de 20 anos, ela foi uma das
primeiras criativas a trabalhar com jornais e
revistas. A partir deles, cria souplas, jogos de
criança, entre outros, e hoje já mistura esse
material a garrafas PET, coador de café e papelão.
Atualmente trabalha com seis artesãs e dá aula
de capacitação em diversas cidades.

This collective of artists and artisans specializing
in painting and screen printing on tiles was
founded by architect Laura Taves in 2003. Betting
on educational products, they depict scenes and
locations in Brazil’s history and produce trays,
tile frames and trays to serve wine and cheese.
Focus: educational work with public schools and
art workshops in the Complexo da Maré, which
resulted in tile panels shown at various points in
the city. They have a partnership with SEBRAE RJ
and the City Department of Culture.
Tel.: +55 (21) 9435-6300 | contato: Laura Taves
laurataves@gmail.com
www.azulejaria.net

This association of embroiderers started as an
embroidery course in 2004 at the Itaperuna
Fashion District. In addition to training new
professionals, the cooperative is active in the local
fashion production chain and is increasing its
clothing collection for the winter.

O SEBRAE criou o “CRAB” em 2009 para
mostrar a força do artesanato nacional. O
centro expõe cerca de 100 peças de artesãos de
26 estados brasileiros, ganhadores do Prêmio
Top 100 de Artesanato. Também dão cursos e
palestras sobre gestão de negócios.

Bordados Natividade

A Cooperativa das Bordadeiras de Natividade
nasceu em 2010 e conta com 45 bordadeiras. Unem
retalhos e bordam flores em bolsas, almofadas,
nécessaires, guardanapos e cintos. Já venderam
para o Japão e para diversas cidades do Brasil.
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A partir de um curso de bordado em 2004 surgiu
a associação de bordadeiras, que está no Polo de
Itaperuna. Além de formar novos profissionais,
a cooperativa participa ativamente da cadeia
produtiva da moda local e está aumentando a
coleção de roupas para o inverno.

Centro de Referência do Artesanato Brasileiro

Rua de Santana, 77/ 1707, Centro
Tel.: +55 (21) 2221-8528 / 8836-8528 | contato: Ana Ortiz
anaortizbusto@hotmail.com

Coletivo de artistas e artesãs especializadas em
pintura e serigrafia sobre azulejos, fundada pela
arquiteta Laura Taves em 2003. Apostando no
produto educativo, retratam cenas e lugares da
história do Brasil. Produzem bandejas, quadros
de azulejos e suporte para vinhos e queijos. Foco:

Bordando o Futuro

Rua Rubens Tinoco Ferraz, 203 sala 109, Cidade Nova, Itaperuna
Tel.: +55 (22) 3822-7569 | contato: Maria Alice
bordandoofuturo@gmail.com
www.bordandoofuturo.org

The name comes from “art” and “jornal” (the
Portuguese word for newspaper). Created by Ana
Ortiz over 20 years ago, she was one of the first
artists to work with newspapers and magazines.
From them, she creates souplas, games for children,
among others, and now blends this material to PET
bottles, cardboard and coffee percolators. Currently
working with six artisans and teaching classes in
several cities.

Azulejaria

Rua Araruama, 40, Queimados
Tel.: +55 (21) 3698-5963
cestariabotanica@oi.com.br
www.cestariabotanica.com.br

This Cooperative was founded in 2010 and has 45
embroiderers. They gather scraps and patches and
embroider flowers in bags, pillows, nécessaires,
napkins and belts. They already do business with
Japan and several cities in Brazil.
Rua Governador Portela, 14, Bairro Linha, Natividade
Tel.: +55 (22) 3841-3823 / (22) 9867-5196
Contato: Alcione Vieira
vendas@bordadosnatividade.com.br
www.bordadosnatividade.com.br

SEBRAE created CRAB in 2009 to show the
strength of national craftmanship. The center
exhibits about 100 artisans items from the
26 Brazilian states, winners of the Top 100
Crafmanship Prizet. They also organize courses
and lectures on business management.
Praça Tiradentes, 71, Centro
Tel.: +55 (21) 3380-1850
www.centrodoartesanato.com.br

Coopa-Roca

A Cooperativa de Trabalho Artesanal e de
Costura da Rocinha Ltda. foi criada no início
dos anos 80 por Maria Teresa Leal. Usa técnicas
brasileiras como o fuxico, o crochê, o bordado,
o “nozinho” e o patchwork em produtos focados
em moda e design. Já fizeram várias parcerias
com estilistas brasileiros como Carlos Miele e
internacionais com marcas como a inglesa Paul
Smith. Abriram em junho de 2012 uma loja no
Shopping Fashion Mall.

Cestaria Botânica

Grupo de Queimados, criado em 2000, trança
artesanalmente a piaçava e o buriti na produção
de cestos, souplas e bolsas com responsabilidade
sócio-ambiental.

This cooperative was created in the early 80s
by Maria Teresa Leal. Brazilian techniques such
as fuxico, crochet, embroidery, the “kinkle”
and patchworking are used to manufacture
products focused on fashion and design. Several
partnerships are held with Brazilian designers
such as Carlos Miele and international brands
such as the British Paul Smith. In June 2012
opened a shop in Fashion Mall Shopping.

Created in 2000, their artisans braid palm fiber
and buriti in the production of baskets, bags
and souplas with social and environmental
responsibility.

Loja: Shopping Fashion Mall, Estrada da Gávea, 899,
2º piso, São Conrado
coopa-roca@coopa-roca.org.br
www.coopa-roca.org.br
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Established in 2009, this cooperative consists of 10
artisans who work with crocheted from recycled
materials such as plastic bags and materials
donated by local apparel makers. They produce
mainly home furnishings and houseware, sold by
the Casa do Artesão and the Asta network.
Praça Antonio Amado, 96, Centro, Porciúncula
Tel.: +55 (22) 3842-1671 / 9824-9078
Contato: Débora Coutinho Leme
crochetando-vidas@bol.com.br | dc.leme@bol.com.br

DEVAS - Artesãs da Maré

ONG do Complexo da Maré, fundada em 1998 e
especializada em tricô e crochê. Confeccionam
roupas artesanais em malha e tecido plano, que
ganham bordados e rendas. Criam duas coleções
por ano e participam da Babilônia Feira Hype.
The NGO Complexo da Maré was founded in
1998 and specializes in knitting and crochet.
They make handmade clothes from knitted and
woven fabrics, and apply embroidery and lace.
Two collections are made every year and they
take part in Babylon Hype Fair
Rua Sargento Silva Nunes, 1008,
Nova Holanda, Complexo da Maré
Tel.: (21) 3976-8511 / 9865-8214 | contato: Clarice
devas@devas.org.br | www.devas.org.br

Fuxicarte

Essa cooperativa é hoje um micro empreendedor
individual. Só trabalha com fuxico, fazendo artigos
decorativos. Recordistas de venda na Rede Asta,
seus produtos são vendidos na loja Mutações, no
Humaitá. Destaque: a almofada fuxicão.

Costurando Ideais

Cooperativa de oito costureiras da Comunidade
Dona Marta que, através de retalhos, criam
patchwork e produzem principalmente almofadas
e acessórios para a cozinha.

This cooperative is now an individual micro
entrepreneur. They work exclusively with fuxico,
making decorative items. Record-breaking sales
in Asta Network, its products are sold in the store
Mutações in Humaitá. Highlight: the fuxicão cushion.

Eight dressmakers from Dona Marta community
united ender this cooperative in order to create
and produce mainly patchwork cushions and
accessories for the kitchen.

Quiosque: Shopping Rio Sul, R. Lauro Müller, 116, 4º piso, Botafogo
Ateliê: R. dos Arcos, 54, subsolo Catedral Metropolitana, Centro
Tel.: +55 (21) 3257-2769 | contato: Neige
empreendimentos@providencia.org.br
www.providencia.org.br | www.grifeprovidencia.org.br

IMDS Instituto Marques Salamanca / ArteMão
O programa oferece oficinas de costura e
bordado, criadas a partir do trabalho no Centro
Comunitário Estrada Itajoana, em Três Rios.
As artesãs fazem lençóis, bolsas e bordados
em tecidos. Tem parceria com a loja Alfaias
e produzem para ações pontuais de
empresas como Bebê do Bem.
The program offers workshops in sewing and
embroidery, created from the work at Centro
Comunitário Estrada Itajoana in Três Rios.
The artisans make sheets, bags and embroidered
fabrics. They partner with the Alfaias store
and produce for specific initiatives of
companies like Bebê do Bem.
Rua Almirante Alexandrino, 1662, Santa Teresa
tel.: +55 (21) 2221-7475 | contato: Danielle ou Cibele
imds@imds.org.br
www.imds.org.br

Tel.: +55 (21) 3452-7324 / 9262-6872
Contato: Ana Lucia Franco

Rua Marechal Francisco de Moura, 298,
Santa Marta, Botafogo
Te.: +55 (21) 9827-1849 | contato: Sonia
soniacosturandoideais@ig.com.br
www.internetcomunitaria.rj.gov.br/costurandoideais

Daspu

Grife de roupas criada em 2005, pertencente
à ONG Davida, em prol da defesa dos direitos
das prostitutas. Os modelos são criados com
a participação das prostitutas e profissionais
da moda e o retorno financeiro da venda
financia os projetos sociais.

Crochetando Vidas

Comunidade produtiva de Porciúncula, criada
em 2009, formada por 10 artesãs que trabalham
com crochê a partir de materiais reciclados, como
sacolas de plástico e material doado pelas confecções locais. Produzem principalmente artigos
de decoração e utensílios domésticos, vendidos
na Casa do Artesão local e pela Rede Asta.

92

Clothing brand created in 2005, belonging to the NGO
Davida, acts in defense of the rights of prostitutes.
The models are created with the participation of
prostitutes and fashion professionals, and proceeds
are used to fund social projects.
Tel.: +55 (21) 2285-4687 / 9911-7700
Contato: Flavio
davida@davida.org.br
www.daspu.com.br

IMDS Inst. Marques Salamanca / Toque de Mão
As artesãs da grife Providência, do Banco da
Providência, vêm de várias comunidades do Rio
de Janeiro. Produzem acessórios como bolsas e
bijoux, já conhecidos nos salões de moda.
A natureza inspira sua coleção de 2012.

Projeto similar ao ArteMão. Comunidade produtiva
do bairro de Santa Teresa, especializada em costura
e bordado. Carro-chefe: as releituras de artistas
brasileiros e paisagens do Rio, que adornam
bolsas, almofadas, carteiras e nécessaires. Também
produzem peças a partir do reaproveitamento de
lona vinílica. Há uma lojinha no local.

The artisans at Providência, from the Catholic
Church run Bank of Providence, come from
various communities in Rio de Janeiro and
produces accessories such as bags and bijoux,
widely known in the fashion world. Nature
inspires their collection for 2012.

Project similar to ArteMão. A productive community
at the borough of Santa Teresa, specializing in sewing
and embroidery. Flagship: revisiting Brazilian artists
and Rio landscapes, that grace bags, pillows, purses
and nécessaires. They also produce items from
recycled vinyl canvas. There is a shop on site.

Grife Providência
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Comunidades Produtivas

Comunidades Produtivas

Productive Communities

Productive Communities

Rua Almirante Alexandrino, 1.662, Santa Teresa
Tel.: +55 (21) 2242 9440 | contato: Valdete Santos
toquedemaost@gmail.com | facebook/toquedemao
www.imds.org.br | www.toquedemao.com.br

Estrada das Palmeiras, 4, Salgueiro, São Gonçalo
Tel.: +55 (21) 3706-3059 / 8564-9128 (Janete)
/ 8657-9874 (Maryellin)
mulheresdosalgueiro@gmail.com
www.mulheresdosalgueiro.blogspot.com.br

Integração Cena Urbana

O SOL

Meio ambiente, cultura, economia criativa e
inclusão produtiva são as áreas de atuação desse
grupo. O projeto mais recente é o “Recicla-me
ou te Devoro”, que integra ecodesign, figurino,
cenário e artes cênicas. Ele gerou uma exposição
e uma peça teatral na qual trabalharam 40 jovens
de áreas de UPPs em Santa Teresa.
Environment, culture, creative economy and
productive inclusion are the areas of expertise
of this group. The latest project is the “Recycle
me or I’ll devour you!” that integrates ecodesign,
costumes, scenery and performing arts. They
created an exhibition and a play in which 40 young
people worked in areas of the UPPs in Santa Teresa.
Travessa do Oriente, 111 sala 104, Santa Teresa, Rio de Janeiro
Tel: +55 (21) 3497-7455 / 8262-3952 / 8400-1606
contato: Dayse Cunha
cenaurbbana@gmail.com | www.ecosustentavelcarioca.com
facebook/associacaoculturalcenaurbanarj

ONG que forma jovens e adultos em artesanato
ensinando-os a se promoverem econômica e
socialmente. Os nove cursos regulares são:
bordado; cerâmica artística; cestaria; desenho
e pintura; entalhe em madeira; macramé;
modelagem, corte e costura; tecelagem e
trabalhos em madeira. Em todos esses, o SOL
dá a matéria-prima, passagem dupla e pequeno
lanche, além de noções de cidadania e ecologia.
A loja no Jardim Botânico é passagem obrigatória
para quem curte arte popular.

Mulheres que Acontecem

Cooperativa que trabalha com costura e bordado,
localizada no Barracão, bairro de São Gonçalo.
O tecido para matéria-prima é comprado por
elas. Fazem malas, toalhas de mesa e banho.
A última criação é uma bolsa para churrasco,
com compartimentos específicos para todos os
utensílios. Fazem parte do Polo de São Gonçalo.
This cooperative works with sewing and
embroidery, located in Barracão, a neighborhood
of São Gonçalo. The fabric raw material is
purchased and then transformed into bags,
tablecloths and towels. Their latest creation is
a BBQ bag with specific compartments for all
utensils. They are part of the São Gonçalo Pole.
Rua Zila Mendonça, 45, Barracão, São Gonçalo
Tel.: +55 (21) 3711-8553 / 8277-7419 | contato: Ana Maria
mulheresqueacontecemsg@gmail.com | facebook/
mulheresqueacontecem

Nós da Trama

Mulheres do Salgueiro

Grupo que faz acessórios com o couro do peixe
Tilápia. Através de uma parceria com a Associação
dos Criadores de Tilápia, recebem a pele congelada.
Limpam, transformam em couro, tingem, cortam e
costuram em carteiras, cintos, pulseiras e bolsas.
Fazem parte do Polo de São Gonçalo.
A group that makes accessories with Tilapia fish
leather. Through a partnership with the Association
of Tilapia Breeders, they get the frozen skin. Then,
they cleanse, transform leather, dye, cut and sew
in wallets, belts, bracelets and handbags. They are
part of the São Gonçalo Fashion District.
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Rua Cristóvão Colombo, 690, Outeiro, Araruama
Tel.: +55 (22) 2665-3372 | contato: Solange
teares@nosdatrama.com.br
www.nosdatrama.com.br

Cooperativa formada por 12 mulheres que
trabalham com tear manual. Fazem tecidos
variados, desde muito finos, com linho, aos
mais rústicos, com juta. A partir desses tecidos,
criam bolsas, tapetes, jogos americanos e
echarpes, vendidos na loja que mantêm no local
e através da Rede Asta. Também produzem por
encomenda. Nos períodos de baixa produção,
dão cursos de capacitação.
Nós da Trama is formed by 12 women working with
handloom. They make different fabrics, from very
thin, with linen, to more rustic, with jute. From
these fabrics, they create bags, rugs, placemats and
scarves sold at the store they keep on site and also
at Asta Network. They also produce custom items.
During periods of low production, they provide
training courses.

This NGO trains young adults in craft and teaching
them to promote themselves economically
and socially. Their nine regular courses are:
embroidery, artistic ceramics, basketry, drawing
and painting, wood carving, macramé, modeling,
sewing, weaving and woodwork. In all these, the
Sun gives the raw materials, transportation and
snacks, along with notions of citizenship and
ecology. Their store in Jardin Botânico is a must
for those who enjoy folk art.

Tapeceiras do Espraiado

Essas mulheres aprenderam a tapeçaria com a
marroquina Madeleine Colaço na década de 50
e passam a técnica para outras. Em 2003, foram
convidadas pelo SEBRAE a formar um grupo.
Colocam na tela o que vêem no Espraiado, em
Maricá: frutas, pássaros e flores. Carro-chefe:
bolsas com aplicação de tapeçaria.
These women learned tapestry with Moroccan
Madeleine Colaco in the 50’s and pass the
technique on to others. In 2003, they were invited
by SEBRAE to form a group. They put on canvas all
they see in Espraiado, in Maricá: fruits, birds and
flowers. Flagship: bags with tapestry applications.
Tel.: +55 (21) 2648-6578 / 9745-2254
Contato: Ilma Macedo

Tem quem queira

Rua Corcovado, 213, Jardim Botânico
Tel.: +55 (21) 2294-6198 / 2294-5099
sol@artesanato-sol.com.br
www.artesanato-sol.com.br

Rede Asta

Criada em 2008, a Asta dá visibilidade,
consultoria criativa, e administra a venda de
produtos criados por 50 grupos produtivos de
regiões de baixa renda. São peças artesanais,
de moda, decoração e brindes corporativos,
das quais 80% são feitos com materiais
ecológicos e reciclados. A venda acontece por
catálogo, e-commerce e loja física. Seu objetivo
é transformar o consumo em ferramenta de
inclusão social e econômica.
Founded in 2008, Asta provides visibility, creative
consultant, and manages the sale of products
created by 50 groups of low-income productive
areas. Handcrafted fashion and decorative items,
as well as corporate gift items, 80% of which are
made with environmentally friendly and rcycled
materials. Catalog sales, e-commerce and physical
store. Their goal is to turn consumption into a
social and economic inclusion tool.
Rua Mário Portela, 253, Laranjeiras
Tel.: +55 (21) 3217-9967
contato@redeasta.com.br
www.redeasta.com.br | http://redeasta.blogspot.com/

Empresa social que capacita e gera renda a partir
da produção de acessórios com design, feitos com
o reaproveitamento de lonas vinílicas usadas em
publicidade. A primeira oficina foi em 2008, com
detentos da Penitenciária Vieira Ferreira Neto,
em Niterói. Hoje tem outras duas unidades, que
empregam cerca de 40 pessoas e produzem 3 mil
peças por mês. Recentemente criaram bolsas em
parceria com Isabela Capeto.
A social-purposed enterprise that empowers
and generates income from the production of
design accessories, made from

recycled vinyl
canvas used in advertising. Their first workshop
was in 2008, with inmates at the Vieira Ferreira
Neto Penitentiary, in Niterói. Today, they have two
other units, which employ about 40 people
and produce 3,000 pieces per month. They
recently created a collection of bags in
partnership with Isabela Capeto.
Showroom: Rua do Rosário, 172 sala 602,
Centro, Rio de Janeiro
Tel.: +55 (21) 2507-1915
atendimento@temquemqueira.org.br
www.temquemqueira.com.br
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Valéria Delgado é idealizadora do CADERNO PERFIL, editora do
livro 10 Anos de Moda e coordenadora do SENAI Moda Design

Valeria Delgado is the creator PERFIL NOTEBOOK editor of the book
10 Years of Fashion and coordinator in SENAI Moda Design

Encontre a grife que deseja com a ajuda das segmentações feitas por Valéria Delgado.
Find a brand you want with the help of segmentations performed by Valeria Delgado.

Esportiva | sports

Contemporânea | contemporary

Exuberante | exuberant

Irreverente | irreverent

Romântica | Romantic

juventude, emoção,
flexibilidade, funcionalidade
youth, emotion,
flexibility, functionality

sofisticação, elegância, design,
urbanidade, contraste
sophistication, elegance, design,
urbanity, contrast

fluidez, extravagância,
fetiche, selvagem, provocante
fluidity, extravagance,
fetish, wild, provocative

exagero, excesso,
rebeldia, transgressão
exaggeration, excess,
rebellion, transgression

delicadeza, leveza,
vintage, suavidade, pueril
delicacy, lightness, vintage
softness, puerile

Feminino | Women’s
Acquawear

Criada há mais de 20 anos, em 2009 a
Acquawear se reposicionou para atender
meninas de 15 a 25 anos. Pequenos detalhes dão
singularidade às peças.

Established over 20 years, in 2009 Acquawear
repositioned itself to meet girls 15 to 25 years.
Unique items arise from small details.
Top Center 550. Rua Visconde de Pirajá, 550 sala 1010, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2580-7538
atacado@acquawear.com.br
www.acquawear.com.br

Afghan

Tel.: +55 (21) 2589-5007
neuza@agatha.com.br
www.agatha.com.br

Agilitá

Lançada em 1984 por Agnes Crocchi, Lucinda
Aziz e Vânia Almeida, veste mulheres chiques e
sensuais. Já a linha Fabulous, criada por Paula
Aziz, filha de Lucinda, é mais jovem, para as
filhas que gostam de badalar.

Founded in 1984 by Agnes Crocchi,
Lucinda Aziz and Vania Almeida, Agilità is a
choice for chic and sexy women. The Fabulous
line, created by Lucinda´s daughter Paula Aziz,
aims at younger daughters who like to chime.
Top Center 550. Rua Visconde de Pirajá, 550,
salas 1206/1207, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2259-6565 / 2259-3799
atacado@agilitafashion.com.br
www.agilitafashion.com.br

Alessa

Alessandra Migani, ex-publicitária, lançou
a marca Alessa em 2002. A irreverência e o
colorido das estampas fazem sucesso no Oriente
Médio, para onde exporta. Atualmente participa
das feiras internacionais Who’s Next e Tranoi.

Alessandra Migani, a former advertising pro,
launched the Alessa brand in 2002. Her irreverent
and colorful prints are successful in the Middle
East. Currently participates in international fairs
such as Tranoi and Who’s Next.
Rua Nascimento Silva, 399, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2287-9939
contato@alessa.com.br
www.alessa.com.br

Andrea Marques

A estilista Andrea Marques vem deixando sua
marca clean e elegante na moda carioca desde
2008, quando criou a grife que leva seu nome.
The designer Andrea Marques has left its clean and
elegant touch in Rio’s fashion since 2008 when she
created the brand.
Tel.: +55 (21) 2239-6330
comercial@andreamarques.com.br
www.andreamarques.com.br

Angela Bechara

Feminina, delicada e autêntica, seu estilo casual
chique conquistou personalidades como a
apresentadora de televisão Angélica, a modelo
Luisa Brunet, e a atriz Ingrid Guimarães.

Sucesso em vendas, as peças acessíveis da
Afghan atraem meninas que desejam estar
dentro das tendências do momento. No último
ano a marca aumentou a linha festa.

Feminine, delicate and authentic, its casual
chic style conquered celebrities such as brazilian
TV star Angelica, fashion model Luisa Brunet,
and actress Ingrid Guimarães.

Successful in sales, Afghan´s accessible items
attract girls who want to be trendy. Last year the
brand has enhanced the party line.

Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550 sala 1.003, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2239-8869
showroom@angelabechara.com.br
www.angelabechara.com.br

Rua Figueira de Melo, 431, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 2580-8072, ramal 161
susana.gimenez@afghan.com.br
www.afghan.com.br

Ágatha

Estilo antenado para mulheres jovens e
urbanas. Estreou na passarela do Fashion Rio
na temporada de verão 2012, quando deu um
upgrade à marca, privilegiando formas mais
contemporâneas e materiais diferenciados.

Style tuned for young and urban women, Agatha
debuted on the catwalk at Fashion Rio 2012
summer season, and provided an upgrade to
a brand focused on contemporary forms and
differentiated materials.
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Animale

Criada em 1991, é hoje uma das mais bem
sucedidas empresas de moda do Brasil. Vende
desde o biquíni à roupa do trabalho, passando por
lingerie e joias, com enfoque na mulher exigente
e sofisticada, que gosta de materiais nobres,
design e tecnologia.
Founded in 1991, Animale is today one of the
most successful fashion companies in Brazil
selling from bikinis to work clothing, lingerie
and jewelry, focusing on the demanding and
sophisticated woman who cherishes noble
materials, design and technology.
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Rua Aristides Lobo, 71, Rio Comprido
Tel.: +55 (21) 2503-6850
administrativo.atacado@animale.com.br
www.animale.com.br

Anju Anju

Com bordados feitos a mão e estilo romântico,
a Anju Anju encanta mulheres que procuram
um diferencial. As estampas e os acessórios
irreverentes são um caso de amor à parte. Vestiu
Amália, personagem de Sophie Charlotte na
novela “Fina Estampa”, da TV Globo.
Anju Anju’s handmade embroidery and romantic
style enchant women seeking an edge. The prints
and accessories are an irreverent love affair on
their own. Amalia, Sophie Charlotte´s character
in the novel “Fina Estampa”, at Globo Network,
dressed Anju Anju.

Bee

Sucesso absoluto dos anos 80, voltou repaginada
em 2010, apostando no estilo urbano e
confortável. O foco nas estampas permanece.

showrooms

Branchée

By Bella

Criada em 1980, o carro-chefe da marca são os
vestidos de festa. Em 2011 lançou a “By Bella Shoes”.
The brand started in 1980. Highlights: the party dresses.
In 2011 a new line was launched: “By Bella Shoes”.

After its absolute success in the 80´s, Bee
resurged totally remodeled in 2010 focusing on a
comfortable and urban style and maintaining its
emphasis on prints.

Top Center 550. Rua Visconde de Pirajá, 550 salas
1.414/1.415, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2294-9470
atacado@bybella.com.br
www.bybella.com.br

Tel.: +55 (21) 2138-0100
atacado@beebrasil.com.br
www.beebrasil.com.br

Cantão

Bianca Marques

Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550 sala 1.114, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3114-7913
anjuanju@anjuanju.com.br
www.anjuanju.com.br

Ateen

Lançada em 1995, continua como uma das
marcas preferidas do high society carioca.
Público alvo: a mulher sofisticada, cosmopolita e
sensual, bem vestida a qualquer hora do dia ou
da noite, de espírito jovem e de todas as idades.
Launched in 1995, Ateen remains one of the
preferred brands of Rio´s high society. Target
audience: sophisticated, cosmopolitan and sensual
women, young at heart and all ages and who need
to be well-dressed at any time of day or night.
Tel.: +55 (21) 2528-8346 / 7827-0319
camilaatacado@ateen.com.br
www.ateen.com.br

Basthianna

Guiada pela descontração carioca,
as coleções da Basthianna oferecem o
“básico-para-toda-hora” em versões jovens,
alegres e coloridas. Foi criada em 2008, batizada
em homenagem ao padroeiro da
cidade maravilhosa, São Sebastião.
Guided by Rio´s relaxed atmosphere,
Basthianna´s collections offer the “basic-for-alltimes”, in young, happy and colorful versions.
It was founded in 2008, named after the patron
saint of the wonderful city, San Sebastian.
Rua Sergipe, 26, Maracanã
Tel.: +55 (21) 2567-6300 ramal 119
atacado@basthianna.com.br
www.basthianna.com.br
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Ex-bailarina, Bianca Marques privilegia
o ajuste perfeito da roupa ao corpo tendo
costureiras a postos na loja para pequenas
modificações. No atacado, trabalha com a linha
prêt-à-porter, que desfilou no Fashion Rio na
temporada de inverno 2012.
A former ballet dancer, Bianca Marques favors
clothes that perfectly fit the body, and has
seamstresses ready for adjustments in store. In
wholesale, she works with a prêt-à-porter line, that
she presented at Fashion Rio Winter 2012 show.
Rua Redentor, 23, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2287-3999
comercial@biancamarques.com.br
www.biancamarques.com.br

Botswana

Antes de fundar a Branchée, a estilista Carolina
Herszenhut estudou na ESMOD em Paris.
O estilo é feminino e colorido, para mulheres
que procuram individualidade.
Before starting Branchée, designer Carolina
Herszenhut studied at ESMOD in Paris. Her style
is feminine and colorful, for women who seek
individuality.
Rua do Livramento, 138/401, Gamboa
Tel.: +55 (21) 3738-9722
atelierbranchee@gmail.com
http://branchee.wordpress.com

Brise

Sensualidade é o que melhor descreve essa marca
que é fenômeno no atacado. O símbolo é um laço,
para lembrar que apesar de sensual toda mulher
tem um quê de inocente.

Despojada, a Brise propõe estampas alegres e
modelagens soltas, perfeitas para curtir o fim de
semana e as férias.

Sensuality best describes this wholesale
blockbuster. Its logo is a bow, reminding that even
sexy women has a touch of ingenuity.

Easy to wear, Brise offers cheerful prints and loose
designs that are perfect to enjoy weekends and
holidays.

Tel.: +55 (21) 3890-0110
atacado@botswana.com.br
www.botswana.com.br

Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 1.708, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2259-1659

Com sabedoria para se atualizar através do
tempo, a Cantão existe há mais de 40 anos.
Suas principais características são as estampas
coloridas e a silhueta confortável, fiéis ao lifestyle
carioca. O estilo é comandado por Lanza Mazza.
Cantão exists for over 40 years and has always
wisely ugraded itself all that time. Its main
features are the colorful prints and comfortable
silhouette, faithful to the carioca lifestyle. Its style
is commanded by Lanza Mazza.
Tel.: +55 (21) 2025-7646 / 2025-7649
www.cantao.com

Cavendish

Há mais de 20 anos no mercado, tem como
diferenciais os bordados e trabalhos manuais,
que ganharam mais evidência nas últimas
coleções, aliados a características ultra femininas
como fitas, estampas florais e brocados.
For over 20 years in the market, its handmade
embroidery and crafts are differentials which
gained more evidence in most recent collections,
combined with ultra feminine features such as
ribbons, floral prints and brocades.
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Rua General Bruce, 214, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 3216-6282
atacado@cavendish.com.br
www.cavendish.com.br

Checklist

Despojamento e romantismo são as palavraschaves da Checklist, que busca traduzir com
charme as tendências para jovens mulheres
dinâmicas.

day-to-day use and celebrates its
30th anniversary in 2012.
Rua Visconde de Pirajá, 282, loja A, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3860-8516 / 8440-5743
multimarcas@corpoealma.com
www.corpoealma.com

Corporeum

Av. das Américas, 2000, 3º andar, parte C, Barra da Tijuca.
Com hora marcada (by appointment)
Tel.: +55 (21) 3388-9347
atacado@checklist.com.br
www.checklist.com.br

Tel.:+55 (22) 2523-2738
atacado@chowrio.com.br
www.chowrio.com.br

Claudia Simões

A veterana Claudia Simões faz parte
da moda carioca desde 1977. À frente do
estilo da marca que leva seu nome,
aposta em clássicos repaginados,
com grande influência da alfaiataria.
Claudia Simões is a veteran in Rio’s fashion
landscape since 1977. Leading the style of a brand
that bears his name, she bets on refurbished
classics, with great influence of tailoring.
Rua Siqueira Campos, 53, 9º andar, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2222-0172
showroom@claudiasimoes.com.br
www.claudiasimoes.com.br

Corpo e Alma

Conforto e praticidade pontuam as coleções da
Corpo e Alma, que supre os guarda-roupas com
looks para o dia-a-dia. A marca comemora 30
anos em 2012.
Comfortable and practical looks compose Corpo e
Alma’s collections. The brand provides outfits for
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Her distinctive mark is craftsmanship, made by
seamstresses trained by Daniela herself in a
deprived community. Items are produced in limited
quantities and exports to several countries.

Datskat

A garota Datskat é moderna, conectada,
independente e alegre. Viagens, música
e arte influenciam a marca.

Chow

With collections divided between “day” and “night”,
Chow wants to be linked to their customers 24
hours a day. Its audience is young people tuned to
pop culture and international trends.

Daniella Martins

O diferencial é o trabalho artesanal, feito
por costureiras de uma comunidade carente
treinadas por Daniela. Produz em quantidade
limitada e exporta para diversos países.

Rua Dias Ferreira, 64 / 204, Leblon
Tel.: +55 (21) 2294-8804
contato@daniellamartins.com.br
www.daniellamartins.com.br

Simplicity and romance are the key words of
Checklist, which seeks to translate charm trends
for dynamic young women.

Com coleções divididas entre “dia” e “noite”, a
Chow pretende estar 24h ligada à vida de suas
clientes. O público é jovem, antenado com a
cultura pop e as tendências internacionais.

showrooms

Nascida em 1986 com estilo sofisticado e
atemporal, no último ano lançou as linhas C.Club!,
com looks sensuais para a noite, e a C.Code!,
para o dia-a-dia descolado. O novo showroom
em Ipanema foi batizado de C.Hotel, pois cada
linha ganhou uma “suíte” que reflete seu estilo.
O “lobby” é o espaço de convívio das três, com
carrinhos de mala que viraram arara de roupa.
Born in 1986 with a sophisticated and timeless
style, last year Corporeum launched C.Club! line
with sexy outfits for the night, and C.Code! line
for a cool day-by-day use. The new showroom in
Ipanema was called C.Hotel, and each line has a
suite that reflects its style, and the lobby is a living
space for all with bag carts turned into racks.
Rua Visconde de Pirajá, 437, 2º andar, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2511-1141
henriquesobral@corporeum.com.br
www.corporeum.com.br

Cristine Ban

Descendente de japoneses, a estilista é graduada
em arquitetura. Trabalhou em Paris nas Maisons
Christian Lacroix, Claude Montana e Balmain.
Atemporais e contemporâneas, suas peças
misturam influências da Europa, do Japão e do
Rio de Janeiro.
This Japanese descent designer graduated in
architecture and worked in Paris at Maisons
Christian Lacroix, Claude Montana and Balmain.
Her items are timeless and contemporary and blend
influences from Europe, Japan and Rio de Janeiro.
Tel.: +55 (21) 2511-5591
cristineban@uol.com.br
www.cristineban.com.br

Datskat girl is modern, plugged, independent and
happy. Travel, music and art influence this brand.
Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 1.701, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3204-9340
prontaentrega@datskat.com.br
www.datskat.com.br

Dress to
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Estilo jovem e colorido para meninas
que gostam de brincar de se vestir. A atriz
Laura Neiva posou para a campanha de
inverno, e as gêmeas alemãs Nelle e Inka
Hoeper para a de verão. A linha “Mini Dress”
faz sucesso no infantil.
Colourful and youthful style for girls who
like to play dress up. Actress Laura Neiva posed
for their winter campaign, and twins German
Nelle and Inka Hoeper for the summer.
“Mini Dress” line is successful among children.
Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550, salas 1.715/1.716, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3114-4454
atacado@dressto.com.br
www.dressto.com.br

Duda Simonsen

Especialista em tricô, inova em modelagens
diferenciadas. A coleção se completa com
itens em seda, algodão e malha. Duda tinha
experiência como fabricante antes de
lançar a própria marca.
A specialist in knitting, Duda Simonsen innovates
in distinctive modeling. Her collection is filled with
silk, cotton and mesh items. Duda was a seasoned
manufacturer before launching her own brand.
Tel.: +55 (21) 2580-0932
dudasimonsen@gmail.com
www.dudasimonsen.com.br

Eclectic

Despretensiosa e leve, a Eclectic cria opções
jovens e charmosas para o dia-a-dia. As coleções
de alto verão contam com a linha praia.
Unpretentious and lightweight, Eclectic delivers
charming and youthful options for day-to-day use.
High summer collections carry beach line items.
Tel.: +55 (21) 3206-5850
multimarcas@eclectic.com.br
www.eclectic.com.br

Enjoy

Os quatro pilares da Enjoy são: bem estar, leveza,
casualidade e alegria. Eles são traduzidos em
silhuetas confortáveis e estampas marcantes,
principais características da marca.
Enjoy´s four pillars are: well-being, lightness,
fluke and joy. Items are encoded in comfortable
silhouettes and striking prints, the main
features of this brand.
Tel.: +55 (21) 3878-0888
multimarcas@enjoy.com.br
www.enjoy.com.br

103

Equatore

O jeans é o carro-chefe dessa marca
que lançou muitos sucessos nos anos 90.
Moda prática e de linhas simples.
Denim is still this brand´s flagship. Equatore has
launched many successful items since the 90´s.
Fashionable and practical collections.
Top Center 550. Rua Visconde de Pirajá, 550,
sala 2.202, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2259-5146
prontaentrega@equatore.com.br
www.equatore.com.br

Espaço Fashion

Eva

Marca feminina do Grupo Reserva, criada para
mulheres vibrantes e determinadas. Transita do
luxo ao básico chique, para diferentes momentos
do dia-a-dia. Lançada no inverno 2012, já possui
180 pontos de venda no país.
The feminine brand from Reserva group was created
for vibrating and determined women. Transitions
from luxury to chic basic, for different daily wear
times. Launched in winter 2012, this brand already
has 180 outlets throughout the country.
Tel.: +55 (21) 2169-2003 / 2169-2011
atacado@usereserva.com.br
www.useeva.com.br

Farm

Gigante da moda brasileira, já contabiliza mais
de 500 mil fãs no Facebook, se tornando a maior
comunidade de moda do país na rede social.
É parada obrigatória para compor o look das
meninas da Zona Sul carioca. Em 2010 se aliou ao
grupo Animale, unificando os departamentos de
logística. A “Fábula” é a marca infantil da Farm.
A giant in the Brazilian fashion, Farm already counts
more than 500,000 Facebook fans and has become
the largest community in the country’s fashion
social network. It is a mandatory stop to compose
the girls look from the South Zone of Rio. In 2010 the
group teamed with Animale, unifying the logistics
departments. “Fábula” is the brand’s Kids Farm.
Casa Farm: Rua Nascimento Silva, 331, Ipanema
Tel.: +55(21) 3797-3400
casafarm@farmrio.com.br
www.farmrio.com.br

Filhas de Gaia

showrooms
Silhueta fluida, longilínea e sofisticada é a
proposta das estilistas Marcela Calmon e Renata
Salles, que lançaram a marca em 2005.
Fluid silhouettes, skinny and sophisticated, are
among Marcela Calmon and Renata Salles designers
concerns. They launched the brand in 2005.
Rua Aristides Espínola, 121 sala 202, Leblon
Tel.: +55 (21) 3586-0848 / 3596-0848
comercial@filhasdegaia.com.br
www.filhasdegaia.com.br

Folic

Destinada à mulher segura, forte e independente,
a Folic investe em linhas mais clássicas,
privilegiando corte e caimento.
Designed to strong and independent women, Folic
invests in more traditional lines, with an emphasis
on form and fit.
Av. das Américas, 2000, 3º andar, parte A, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 3388-9398
atacado@folic.com.br
www.folic.com.br

Fuori

As camisas de algodão em estilo despojado
são a principal característica da marca.
Cotton shirts in a stripped style
are this brand’s hallmarks.
Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550 sala 1.109, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2259-9300
www.fuori.com.br

FYI

Marca jovem do grupo Animale, lançada para o
atacado em outubro 2011. Pegada urbana com
inspiração em meninas autênticas que criam os
próprios estilos. Convida estilistas e designers
para desenvolveram peças especiais – a primeira
foi Bel Niemeyer, filha de Lenny Niemeyer,
importante grife de moda praia carioca.
The young brand from Animale group was launched
to outlets in October 2011. Its urban footprint arises
from inspired girls who create their own authentic
style. FYI invites stylists and designers to develop
special items - the first was Bel Niemeyer, daughter
of Lenny Niemeyer.
Rua Aristides Lobo, 71, 4º andar, Rio Comprido
Tel.: +55 (21) 2503-6850
atacado@fyistore.com.br
www.fyistore.com.br

Gisele Barbosa

Principal característica: interferências
artesanais com bordados e aplicações. O estilo
romântico encanta grifes estrangeiras como a
Anthropologie.
Main feature: embroidery interference and craft
applications. Its romantic style enchants foreign
brands such as Anthropologie.
Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550 sala 1.208, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2540-0075
mdefada@gmail.com
www.giselebarbosa.com.br

Giulia Borges

Influências lúdicas e rockers pontuam
as coleções desse jovem talento que está
sempre um passo à frente de seu tempo.
This young talent is always one step ahead of her time.
Her collections bring playful rock´n-roll influences.
Tel.: +55 (21) 2429-3237
monica.allan@gmail.com
www.giuliaborges.com.br

Criado em 1996, o atacado da Espaço Fashion
cresceu 60% no último ano, alcançando
550 pontos de venda. As coleções buscam
temas que traduzem a feminilidade
contemporânea e o espírito jovem da marca.
Founded in 1996, its wholesale division
grew 60% last year and reached 550 points
of sale. Espaço Fashion´s collections seek topics
reflecting contemporary femininity and
youthful spirit of the brand.
Tel.: +55 (21) 3515-6969 ramal 6990
www.espacofashion.com.br
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Guipire

Filha de Rosana Bernardes, Daniela Bernardes
acompanhou desde cedo o mundo da moda.
Criou a marca Guipire há três anos para oferecer
peças inteligentes para o dia-a-dia da mulher
romântica e urbana. Sabrina Sato comemorou
seu aniversário usando um vestido da marca.
Daughter of Rosana Bernardes, Daniela
entered very early the fashion world and created
Guipire three years ago to offer intelligent pieces
for the day-to-day urban and romantic woman.
TV star Sabrina Sato celebrated her birthday
wearing one of her dresses.
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Rua Visconde de Pirajá, 437, sala 402, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3624-8808 / 2259-5361
contato@guipire.com.br
www.guipire.com.br

Ibô

Segunda marca de Isabela Capeto, trabalha
exclusivamente como pronta entrega. As
peças são criadas com tecidos e aviamentos
reaproveitados, inclusive estampas antigas.
Lançada em abril 2012.
Isabela Capeto´s second brand, Ibô, works
exclusively on prêt-à-porter. Items are created from
recycled fabrics and trims, including old prints.
Launched in April 2012.
Top Center 550. Rua Visconde de Pirajá, 550
sala 409, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2239-4137
pe@isabelacapeto.com.br

Isabela Capeto

Tel.: +55 (21) 2537-3331
isabelacapeto@isabelacapeto.com.br
www.isabelacapeto.com.br

Jolie Jolie

Pronta entrega cujo carro-chefe são as
camisas sociais atemporais. Faz sucesso com
consumidores de diversas faixas etárias.
Prêt-à-porter brand whose flagship dress shirts
are timeless, Jolie Jolie is very successful among
consumers from different age groups.
Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 1.708, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2259-1659
showroom@joliejolie.art.br

Leeloo

Criada em 1999, veste jovens mulheres dos pés
à cabeça no estilo ultra feminino que privilegia
pequenos detalhes. Além de roupas e acessórios,
vende também nas lojas pequenos objetos de
decoração.
Founded in 1999, Leeloo self imposed the challenge
of dressing young women from head to toe in
an ultra feminine style favoring small details. In
addition to clothes and accessories, Leeloo also
sells small decorative objects.
Rua Benedito Otoni, 82, 3º andar, São Cristóvão. Com hora
marcada. (by appointment)
Tel.: +55 (21) 8744-5059 / 2580-4205
marcelo@leeloo.com.br
www.leeloo.com.br

Litt

Proposta da Agilitá para um público mais jovem.
Sofisticada mas sem perder o toque descolado
que a juventude necessita. O forte é a alfaiataria.
This brand is an Agilità proposal focused
on a younger audience. Sophisticated, but without
losing a cool touch that young people need.
Tailoring is its strong feature.

Com sólido reconhecimento internacional,
Isabela Capeto compõe suas peças com bordados,
tingimentos, plissados ou aplicações. Em 2011
a estilista lançou a linha casa e parcerias com
outros criativos cariocas.
With her solid international recognition, Isabela
Capeto composes items on embroidery, dyeing,
crinkled or applications. In 2011 the designer
launched a home collection and announced new
partnerships with other carioca creative people.
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Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 1.404, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2239-7146
atacadorio@litt.com.br
www.litt.com.br

Lix

A mulher Lix é sensual e exuberante. Peça-chave:
vestido longo estampado. Monique Evans abriu e
fechou o desfile de inverno 2012 da marca.
Lix’s customer is sensual and lush. Key item: long
dress on prints. Former top model Monique Evans
opened and closed its winter 2012 on catwalk.

showrooms
Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 2.214, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3114-3854
atendimento@lixfashion.com.br
lixrj@lixfashion.com.br
www.lixfashion.com.br

Lucci

Idealizada por Ana Carolina Vilela, a Lucci
imprime o DNA das meninas cariocas que gostam
de passear pela Rua Dias Ferreira, andar de
bicicleta pela orla e estão sempre antenadas nas
últimas novidades internacionais.
Conceived by Ana Carolina Vilela, Lucci brings
the very carioca DNA from the girls who like
to stroll along Rua Dias Ferreira and to do
their biking along the shore but are always
tuned in to the latest international trends.
Tel.: +55 (21) 2540-6970
showroom@luccistore.com
www.luccistore.com

Rua Sorocaba, 240, Botafogo
Tel.: +55 (21) 3239-9557
atacado@maramac.com.br
www.maramac.com.br

Maria Bonita

Com design inovador e utilizando
os melhores materiais, a Maria Bonita é “top”
entre mulheres sofisticadas.
With innovative design and usin
the best materials, Maria Bonita is “top”
among sophisticated women.
Campo de São Cristóvão, 48, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 3527-6425
comercial@mariabonita.com.br
comercial.mariabonita@gmail.com
www.mariabonita.com.br

Maria Bonita Extra

Lucidez

Márcia Azzi criou a Lucidez em 1986 e a tornou
um gigante do atacado. Seu mérito é transformar
tendências internacionais em estampas
exclusivas e modelagens práticas.
Márcia Azzi created Lucidity in 1986 and became
a giant in the wholesale. Its merit is to transform
international trends into exclusive prints and
practical modeling.
Top Center 550. Rua Visconde de Pirajá, 550, salas
901/903, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2294-5981
lucidez@lucidezbrasil.com
www.lucidezbrasil.com

Mara Mac

Mara Mac Dowell capta
a essência da mulher
moderna e elegante em
uma sucessão de peças
desejo contemporâneas.
Ponto forte: alfaiataria,
a qualidade dos tecidos,
bolsas e sapatos
cobiçados.
Mara Mac Dowell
captures the essence
of modern and elegant
woman in a succession
of contemporary pieces
desire. Strengths:
tailoring and quality
fabrics.
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Criada em 1990, a
“Extra” é a filha da
Maria Bonita. Feminina
e romântica, sempre
inova em tecidos e
estampas. O estilo
é hoje pensado por
um coletivo criativo
comandado pela
estilista Katia Wille.
A “Maria Bonitinha”
é a linha infantil,
comercializada dentro
da Extra.

Founded in 1990,
“Maria Bonita Extra”
is the daughter brand of
Maria Bonita. Feminine
and romantic, always
innovating in fabrics and
prints. The style is now
thought of by a creative
collective headed by designer Katia Wille.
The “Maria Bonitinha” is a kids line,
also marketed by Maria Bonita Extra.
Campo de São Cristóvão, 48, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 3527-6425
comercial@mariabonita.com.br
comercial.mariabonita@gmail.com
www.mariabonitaextra.com.br

Maria Filó

O estilo da grife de Célia Osório é hoje
comandado por sua filha, Roberta Ribeiro,
que dá novo gás ao perfume doce da menina
Maria Filó. Em março de 2012 lançou uma
coleção de sucesso com a fast fashion C&A.

107

The style of Célia Osório’s brand is now run
by his daughter, Roberta Ribeiro, who gives
newbreath to the sweet scent of the Maria Filó girl.
In March 2012 released a collection of
successful fast fashion for C&A.
Tel.: +55 (21) 3878-9800
www.mariafilo.com.br

Mary Zaide

Mercatto

Florais e laços dão um quê romântico
e colorido às estampas dessa marca para
mulheres de bem com a vida.

Fast fashion carioca, addicted to basic
and casual and well known for casting
actresses in its campaigns.

Florals and laces provide a romantic
and colorful look to prints - for the
women at ease with life.

Rua Escobar, 48, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 3545-0900
multimarcas@modamercatto.com.br
www.modamercatto.com.br

Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550, salas 510/511, Ipanema
Tel: (21) 2511-3414 / 3820-6026
myfloweripanema@hotmail.com
http://myflowerrio.blogspot.com

Miss Couture

Founded three years ago as a brand focused
exclusively on feminine irreverent T-shirts, Miss
Couture expanded its operations last summer to
include other clothing items.
Tel.: +55 (21) 3798-8791
commercialmisscouture@globo.com
www.misscouture.com.br

Miss Zaide

Rua General Bruce, 55/ parte, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 3575-1022
showroom@mary-zaide.com.br
www.mary-zaide.com.br
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My Philosophy

Com produtos para diferentes estilos
e tribos, essa fast fashion propõe moda para
quem gosta de garimpar. Inspirações:
música, arte, vintage e moda de rua.
With products for different styles and tribes,
this brand offers fast fashion items for those
who like to dig. Inspiration in music,
art, vintage and street.
Tel.: +55 (21) 2472-9389 / 2472-9382
myatacado@myphilosophy.com
www.myphilosophy.com.br

Myth

Oh, Boy!

Jovem e diversificada, completa o grupo
Mary Zaide. A proposta é buscar sempre
equilíbrio entre o sexy e o cool, em peças
com personalidade e qualidade.

Moda jovem e pop para meninas espertas.
Possui o projeto social “Costurando Sonhos”,
que proporciona formação profissional para
costureiras em Teresópolis.

Marca mais jovem do grupo Sacada, começou um
reposicionamento no inverno 2012 com o objetivo
de manter o estilo romântico, mas atingir um
público mais sofisticado.

Young, diverse, Miss Zaide is part of the
Mary Zaide group. Its proposal is to always seek
a balance between sexy and cool items with
personality and quality.

Youthful and pop fashion for smart girls. Myth
sponsors the social project “Weaving Dreams”
providing vocational training for dressmakers
in Teresopolis.

The newest brand from the Sacada group, this
initiative began repositioning in winter 2012 in
order to keep the romantic style but yet achieve a
more sophisticated audience.

Rua General Bruce, 55/ parte, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 3575-1022
showroom@mary-zaide.com.br
www.misszaide.com.br

Rua Visconde de Pirajá, 540, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2540-5112
ipanema@myth.com.br
mythatacado@myth.com.br
http://myth.com.br

Tel.: +55 (21) 3878-4167 / 3878-4168
atacado@ohboy.com.br
www.ohboy.com.br

Muggia

Modern and sophisticated fashion, yet urban, Mary
Zaide strives for a perfect fit in its items, with
quality and differentiated fabrics.

My Flower

Fast fashion carioca, adepta da moda básica
e casual. Conhecida por escalar atrizes do
momento para estrelar suas campanhas.

Criada há três anos como uma marca
exclusivamente de camisetas femininas
irreverentes, no último verão expandiu para
incluir outros itens do vestuário.

Moda moderna, sofisticada e urbana. As peças
têm caimento perfeito em tecidos diferenciados.

showrooms
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Grife de roupas e acessórios em estilo
contemporâneo e design inovador, comandada
pelas gêmeas Ana Beatriz e Juliana Muggiati
Suassuna. Destaque para as estampas artsy e as
bolsas de couro.
Designer clothing and accessories in
contemporary style and innovative design,
led by twins Ana Beatriz and Juliana Suassuna
Muggiati. Highlight for artsy prints
and leather handbags.
Rua Real Grandeza, 182, casa 8, Botafogo
Tel.: +55 (21) 3511-5470
muggia@gmail.com

Nica Kessler

Estilo essencialmente feminino, elegante e
romântico, sem perder o toque urbano, para
a mulher que trabalha e tem personalidade.
Veste it-girls, como Bel Niemeyer.
Essentially feminine stylish brand, elegant and
romantic, without losing the urban twist. For the
working woman with strong personality. Nica
dresses it-girls such as Bel Niemeyer.
Rua Santa Clara, 70 salas 501/502, Copacabana
Tel.: +55 (21) 3596-3649
nicakessler@nicakessler.com.br
www.nicakessler.com.br

Pat Pat’s

Comandada por Andrea Viera Baptista,
filha de Patrícia Viera, a Pat Pat’s tem como
público alvo jovens que entendem e gostam
de moda. A inspiração vem do estilo das
primas fashionistas Harley Viera-Newton,
Charlotte e Alice Dellal.
Led by Andrea Viera Baptista, daughter of
Patricia Viera, Pat Pat’s targets young people who
understand and love fashion. Its inspiration comes
from the style of the fashionistas and cousins
Harley Viera-Newton, Charlotte and Alice Dellal.
Tel.: +55 (21) 2512-9467
patpat@patriciaviera.com
www.patriciaviera.com/patpats.html
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Patrícia Viera

Expert em couro, a estilista surpreende a
cada estação com uma nova forma de
trabalhar a matéria-prima. Tem clientela
de luxo no Brasil e exterior.
Expert in working with leather, this
designer surprises every season with a
new way of working raw materials for de luxe
customers in Brazil and abroad.
Tel.: +55 (21) 2512-9467
augustoviera@patriciaviera.com
www.patriciaviera.com

Rio Paralelo

Alexia Costa trabalhou para John Galliano e para
o Grupo Gucci, que detém as marcas Alexander
McQueen e Yves Saint Laurent, antes de voltar
para o Brasil e lançar sua Rioparalelo em 2011.
Participa da feira Pitti Woman em Florença.
Alexia Costa worked for John Galliano
and Gucci before returning to Brazil in 2011
to launch her own brand. Rioparalelo showcases
at Pitti Woman fair in Florence.
Avenida Henrique Valadares, 139, 1°andar, Centro
Tel.: +55 (21) 2508-5113 / 8450-0390 / 8125-3613
comercial.brasil@rioparalelo.com.br
comercial@rioparalelo.com.br
www.rioparalelo.com.br

Sacada

Tel.: +55 (21) 3878-4169 / 3878-4123
atacado@sacada.com
http://sacada.com/

Shop 126

Verty deciphers the style of urban women in
practical wearing looks with comfort, charm and
options for day to day and night uses.
Verty is sold in over 250 outlets.
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 769/ 204, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2236-5895
atacado@verty.com.br
www.verty.com.br

Wasabi

SK Skunk

Moda e arte andam juntas na Wasabi.
Criada há dois anos por Ana Wambier e
Daniela Sabbag, o destaque são as estampas
exclusivas assinadas por expoentes da arte
contemporânea. No verão 2013 a parceria
foi com Lúcia Laguna, que fez a trigésima
Bienal de São Paulo. O look book foi
clicado por Jorge Bispo.

Criada em 1979, a Skunk se atualizou para
atender a uma clientela global, moderna e
exigente. A marca tem mais de 800 pontos de
venda pelo Brasil.
Founded in 1979, Skunk is upgraded to meet a global,
modern and demanding audience. The brand has
more than 800 points of sale throughout Brazil.
Top Center 550.
Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 910, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2294-2241 / 2259-4599
ipanema@skunk.com.br
www.skunk.com.br

Rua Dias Ferreira, 417 sala 405, Leblon
Tel.: +55 (21) 3540-5198
comercial@staephigenia.com.br | www.staephigenia.com.br
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Verty

Tel.: +55 (21) 3525-7441
multimarcas@shop126.com.br
www.shop126.com.br

Sophisticated and poetic, Luciano Canale’s brand
conquered the trade media, and has a legion of fans
awaiting new releases every season.

Tempo 4

Simples e sofisticada, para mulheres
que não têm tempo a perder.
Simple and sophisticated, for women
who have no time to lose.
Top Center 550. Rua Visconde de Pirajá, 550,
salas 1.711/1.712, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2512-4891
ipanema@tempo4.com.br | www.tempo4.com.br

Tel.: +55 (21) 2445-5438
mario@trettiore.com
www.trettiore.com

Decifra o estilo da mulher urbana em
looks com praticidade, conforto e charme,
com opções para o dia-a-dia e para a noite.
Presente em 250 pontos de venda.

Founded in 1978, Shop 126 is an astonishing
success: over 600 sales points and goal to close
2012 with a 20% increase in sales. The top Nadine
Ponce, who has modeled for Prada, Missoni and
Chanel posed for the 2012 winter campaign.

Sta Ephigênia

The brand became more sophisticated in recent
years, turning into a must for the cariocas addicted
to a clean style. With Beti Speiski as lead designer
Sacada has a premium line entitled ‘S Label’ that
features elaborate creations.

Totem

Criada em 1978, tem mais de 600 pontos de
venda e meta de fechar o ano com aumento de
20% no faturamento. A top Nadine Ponce, que já
desfilou para Prada, Missoni e Chanel, posou para
a campanha de inverno 2012.

Sofisticada e poética, a Sta. Ephigênia, de
Luciano Canale, conquistou a mídia especializada
e tem uma legião de fãs que aguardam os novos
lançamentos a cada estação.

A marca se sofisticou nos últimos anos,
tornando-se um must para as cariocas adeptas
do estilo clean. Com Beti Speiski à frente do
estilo, conta com a linha premium ‘S Label’ que
apresenta criações elaboradas.

showrooms
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As estampas gráficas e marcantes, altamente
reconhecíveis, indicam um estilo de vida alegre,
com influência de viagens a balneários e da
música, uma das principais inspirações de Fred
D’Orey, fundador da marca. Yamê Reis (ex-Cantão)
assina o Estilo.
The graphic prints, bold and highly recognizable,
indicate a joyful life style, influenced by trips
to spas and music. Yamê Reis (former Cantão’s
designer) signs the style.
Rua Diniz Cordeiro, 18, Botafogo
Tel.: +55 (21) 3539-9900
multimarcas@totemnet.com.br
www.totemnet.com.br

Trettiore

Criada em 2004 pela estilista Mara Pessanha, a
Trettiore busca ser referência para mulheres de
25-50 anos, de diversos estilos.
Founded in 2004 by designer Mara Pessanha,
Trettiore seeks to be a reference for women in the
ages 25-50 years, in various styles.

Fashion and art go together at Wasabi.
Established two years ago by Ana Wambier and
Daniela Sabbag, its highlights are the unique
prints signed by exponents of contemporary
art. In the summer 2013 collection the art
partnership was with Lucia Laguna, who made
the 30th São Paulo Biennial. The look book was
clicked by Jorge Bispo.
Rua Visconde de Pirajá, 156/705, Ipanema. Atendimento
com hora marcada. (By appointment)
Tel.: +55 (21) 2143-2220 / 7720-9181 / 7720-5828
usewasabi@gmail.com
www.wasabi.net.br

Zimpy

Blusas estampadas, com modelagem
bacana e preço acessível são a alma da Zimpy,
que traduz as tendências internacionais
de forma moderninha e esperta.
Printed blouses with nice modeling
and affordable prices are the soul of Zimpy,
reflecting the international trends in a smart,
contemporary style.
Rua Santa Clara, 33 sala 1.201, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2256-0183
atacado@zimpy.com.br
www.zimpy.com.br
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Addict

Música, surfe, skate e grafite fazem parte do
lifestyle da Addict, marca do grupo Sacada,
que conta com colaboradores de diversos
segmentos criativos.
Music, surf, skateboard and graffiti are part of the
lifestyle of the Addict, a brand from the Sacada
group featuring creative collaborators from different
segments.
Tel.: +55 (21) 3878-4167 / 3878-4168
atacado@addict.com.br
www.addict.com.br

Armadillo

Aviator

Criada em 1987, sua principal característica é
vender, para o público adulto masculino, camisas
de boa qualidade a um preço justo.
Established in 1987, its main purpose is to sell to
the public adult male, good quality products at a
fair price. Shirts are the flagship of this brand.
Rua Hilário de Gouveia 36/502, Copacabana
Tel.: +55 (21) 3816-9922
multimarcas@aviator.com.br
www.aviator.com.br

Balasarae

Marca de alfaiataria esportiva do Grupo Reserva,
é dedicada ao novo homem que surge nos centros
urbanos. As peças se caracterizam pela elegância
e conforto. O símbolo é uma bicicleta.
Balasarae is a sports tailoring brand from the
Reserva group. It is focused on a new urban man
who appreciate the mobility provided by elegant
and comfortable items. Its symbol is a bicycle.
Tel.: +55 (21) 2255-3279
contato@balasarae.com.br
www.balasarae.com.br

Essencial

Referência em camisaria, prima pelo design, conforto
e qualidade. Faz parte do grupo Mary Zaide. Acaba
de lançar uma linha de camisas femininas.
A well-known reference as a shirt factory, Essencial
stands for design, comfort and quality and is a
company part of the Mary Zaide group.
Rua General Bruce, 55/ parte, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 3575-1022
showroom@mary-zaide.com.br
www.essencial.tv

Forester

O estilo “easy going” está ligado ao surfe
e à vida despojada. A coleção é toda
desenvolvida internamente, da criação aos
acabamentos e diversos tipos de lavagem,
sempre com a preocupação de preservar o
meio ambiente. Originais, as campanhas
falam dos personagens da cidade.
The easy-going style is connected to
the surf and a tidy lifestyle. The entire
collection is developed in-house, creating the
various types of finishes and washing, always
with a view to environmental issues.
Tel.: +55 (21) 3295-8435
multimarcas@armadillo.com.br
www.armadillo.com.br
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A prancha de surfe ou o skate são os acessórios
perfeitos para o homem Forester. Pautada na
cultura brasileira e na conscientização ambiental.
The surfboard or skateboard accessories are perfect
for the Forester man, who praises Brazilian culture
and environmental awareness.
Rua Santa Clara, 33, loja 1.119, Copacabana
Tel.: +55 (21) 3208-2001
contato@forester.com.br
www.forester.com.br

Foxton

O conceito da Foxton nasceu nas praias de
Ipanema e da Califórnia. A marca tem referências
antenadas e design esperto, feito com algodão
orgânico e fibras naturais.

Foxton’s concept was born on the beaches of
Ipanema and California. The brand has tuned
references and clever design, made with organic
cotton and natural fibers.

Reserva

Rua São João Batista, 90, Botafogo
Tel.: +55 (21) 2538-8888 ramal 286
multimarcas@foxtonbrasil.com.br
www.foxtonbrasil.com.br

Jonny Size

Marca masculina do músico Marcelo Falcão
do Rappa. Promove mensagens do bem, como
respeito e sustentabilidade. Influência da música
e natureza africanas.
Star musician Marcelo Falcão from Rappa owns this
brand that promotes good-will messages respect
and sustainability with an influence of African
music and nature.
Rua Padre Ildefonso Penalba, 134, Méier
Tel.: +55 (21) 3979-0469
www.jonnysize.com.br

Limits

Com identidade jovem e urbana, busca traduzir
nas suas roupas a liberdade e o estilo de vida
carioca. Comemorou 10 anos em 2011.
Limits celebrated its 10th anniversary in 2011,
with a young and urban identity and seeking to
translate into their garments the free and stylish
carioca way of life.
Tel.: +55 (21) 2266-2233
atacado@limits.com.br
franquias@limits.com.br
www.limits.com.br
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Espírito inovador e audacioso. Com o slogan
“be yourself but not always the same”, procura
promover o bem estar sem medo de expressar
opiniões. Mais do que roupa, vende lifestyle.
O símbolo é um pica-pau. A linha “Reserva
Mini” atende aos pequenos.
Innovative and bold spirit. With the slogan
“be yourself but not always the same”, Reserva
seeks to promote the well being unafraid to express
opinions. More than clothes, sells lifestyle.
The symbol is a woodpecker. The line
“Reserva Mini” focuses on kids.
Tel.: +55 (21) 2169-2003 / 2169-2011
atacado@usereserva.com.br
www.usereserva.com

Velt

Música, arte e cinema são as inspirações
dessa marca de camisetas masculinas,
descoladas e urbanas.
Music, art and film are the inspirations of this
brand of T-shirts for men, cool and urban.

R.Groove
Jovem talento, artista
gráfico, o designer
Rique Gonçalves
faz moda masculina
que flerta com a
arte do grafite, o
pop, o vintage e o
streetwear que vem
do surfe e do skate.
Young talent, designer
Rique Gonçalves
makes menswear
that flirts with pop,
vintage and surf.
contato@rgroove.com.br
www.rgroove.com.br

Fábrica Bhering. Rua Orestes, 28/ 4º andar, Santo Cristo
Tel.: +55 (21) 7671-4559
leo@velt.com.br
contato@velt.com.br
http://velt.com.br

Moda Mista | Fashion Mix
Ausländer

Pautada no estilo jovem e globetrotter, a
Ausländer conquistou uma legião de seguidores
que lotam tanto os desfiles como as festas que a
marca promove.
Guided by the young globetrotter style, Ausländer
won a legion of followers who fill both fashion shows
as the homeric parties promoted by the brand.
Tel.: +55 (21) 3865-9212
oliveira.luana@auslander.com.br
www.auslander.com.br
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Bintang

Inspirada em viagens a lugares paradisíacos e
esportes ao ar livre, a Bintang cria roupas para
homens e mulheres que privilegiam o conforto
e a mobilidade. Possui a linha Bintangreen, com
peças ecológicas e sustentáveis.
Inspired by trips to beautiful places and outdoor
sports, Bintang creates clothes for men and
women who prefer comfort and mobility.
Bintangreen is a line of eco-sustainable items.
Tel.: +55 (21) 2275-3500 ramal 4818
rafael@bintang.com.br
www.bintang.com.br

imperfections. Her items are loose and
comfortable and dress all ages. Its wholesale
focuses only foreign markets.
Tel.: +55 (21) 2540-5733
comercial@gildamidani.com
Apropo Studio – 76 Greene St., 4th floor, NY
Tel.: +1 646 473 1440
www.apropostudiony.com
www.gildamidani.com

Huck

Complexo B

showrooms
Rua Visconde de Itaboraí, 353, Centro, Niterói
Tel.: +55 (21) 2620-5795
lode@lode.com.br
www.lode.com.br

Lust for life

Punk e rock n’ roll são as principais referências
dessa marca de camisetas femininas e masculinas.
Punk and rock n ‘roll are the main references of this
feminine and masculine t-shirts brand.
contato@lustforlife.com.br
atacado@lustforlife.com.br
www.lustforlife.com.br

São Jorge blesses the brand and its image
is always present on T-shirts in all collections.
A cult brand from the nineties, Complexo B
recently released a collection of shirts with
prints in tribute to the suburbs of Rio.

Avenida das Américas, 7.777 loja 119/120, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 3294-6927 / 7839-7348
atacado@osklen.com.br | www.osklen.com

Rua Benedito Otoni, 62, galpão 06, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 2580-9497
complexob@complexob.com.br
www.complexob.com.br

Escudero

It started with leather accessories 3 years ago,
and gradually increased its collections.
Today also offers clothing for men and women
in the best stripped-classical style. Renato Pereira
and Clara Tarran lead the brand.
Rua Ataulfo de Paiva, 706 sala 302, Leblon
contato@escuderoonline.com.br
www.escuderoonline.com.br

Gilda Midani

Expert em tingimentos, traduz seu estilo
minimalista e atemporal em cores e imperfeições.
Suas peças soltas e confortáveis vestem
todas as idades. Trabalha com atacado
somente para o mercado externo.
Expert in dye and tinctures, Gilda expresses
her minimalist style into timeless colors and
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A grife-conceito de Oskar
Metsavaht desbrava
atualmente as revistas
cult estrangeiras.
Vende o lifestyle
brasileiro e a mensagem
eco-friendly em
modelagens
desconstruídas
e tecidos tecnológicos. A
grife estreou esse
ano na semana de moda
de Nova York.
The concept–brand by
Oskar Metsavaht is
currently a hit on
foreign cult magazines.
Osklen sells Brazilian
lifestyle with an ecofriendly message on
deconstructing modeling
and sustainable
new tech fabrics.

OEstudio

São Jorge abençoa a marca e sua
imagem está sempre presente em camisetas,
em todas as coleções. Recentemente lançou
coleção de camisetas com estampas em
homenagem aos subúrbios cariocas.
A Complexo B é um cult dos anos 90.

Começou com acessórios em couro há 3 anos,
e aos poucos foi aumentando as coleções.
Hoje veste homens e mulheres no melhor
estilo despojado-clássico. Renato Pereira
e Clara Tarran estão à frente da grife.

Osklen

Redley

Fábrica de ícones dos anos 80 e 90, a Redley
tem as raízes na cultura jovem, na praia e na
natureza. Em 2011 ganhou o prêmio internacional
de design Idea Awards com a mochila P300, que é
3 em 1, pois tem três frentes removíveis.

Marca de camiseta, lançada em 1º de outubro de
2011, fruto da parceria da grife carioca Reserva
com o apresentador Luciano Huck. O mascote é um
cachorro chamado Huckão. Inspiradas em causas
sociais, as camisetas têm parte do lucro das vendas
destinada a ONGs e instituições parceiras.
A new T-shirt brand, launched on October 1st 2011,
the result of the partnership among carioca Reserva
brand and TV host Luciano Huck. Its logo is a
dog named Huckão. The T-shirts are inspired on
social causes and part of the sales profit goes to
beneficiary institutions.
Tel.: +55 (21) 2169-2011
revenda@usehuck.com
www.usehuck.com.br

Lode

A música dita o compasso das criações. O jeans
é o carro-chefe e ganha processos avançados de
lavanderia e aviamentos especiais.
Music dictates the pace of Lode’s urban hipster
creations. Jeans are the flagship on top of advanced
washing processes and special trims.

An icon factory from the 80s and 90s, Redley has
roots on youth culture, beach and nature. In 2011,
Redley won the international design Idea Awards
with the P300, a 3-in-1 backpack, with three
removable fronts.
Tel.: +55 (21) 2025-7600
marcioaraujo@holding.com.br
www.redley.com.br
Coletivo de design, faz moda pensante que agita os
neurônios do consumidor. No curso “Costurando
os Sentidos”, ministrado por eles, estudantes
participaram da criação da coleção de verão 2013.
OEstudio is a creative group of design and
fashion rethinking and stirring consumer neurons.
They teach a course entiltled “Tailoring the Senses”,
and their students fostered the creation of
the 2013 summer collection.
Rua Duque Estrada, 81, Gávea.
Tel.: +55 (21) 3256-0655
oestudio@oestudio.com.br
www.oestudio.com.br

Richards

Segundo Costanza Pascolato, a grife não vende
moda, mas estilo. Veste homens e mulheres que
desejam estar confortavelmente bem vestidos.
As peças são minuciosamente construídas
privilegiando pequenos detalhes.
According to Costanza Pascolato, this brand does
not sell fashion but style. Richards suits men and
women who wish to be comfortably dressed. Items
are carefully constructed favoring small details.
Tel.: +55 (21) 2575-3503
sac@richards.com.br | www.richards.com.br
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South

Moda masculina e feminina com
pegada surfe. Destaca-se pelas bermudas
gráficas e peças em malha.
Male and female fashion with a surf footprint. Its
flagships are graphic shorts and mesh items.
Estrada Magarça, 6.096, Campo Grande
Tel.: +55 (21) 2414-1500
jorge.peck@gruposouth.com.br
www.gruposouth.com.br

Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550 salas 502 e 503, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2249-6276
jorge.peck@gruposouth.com.br
www.bancodeareia.com.br

Blue Man

Wöllner

showrooms

Body up

Cribb

Fitness brand in the market for 12 years, operating
mainly in the female market. The flagship is the
pants gym, which are designed to exert uniform
pressure to protect the muscles. They also work
with swimwear.

In business since 1973, Cribb was born from the
owners’ passion for dance, music and fashion.
Later, it began devoting to fitness, but did not
loose its taste for fashion. Items are made
of high-tech materials with bacteriostatic
action and with a fashion “bossa”.

Marca fitness há 12 anos no mercado, atuante
principalmente no mercado feminino. Além de
modelar o corpo, suas calças de ginástica são
projetadas para exercer uma pressão uniforme
de forma a proteger a musculatura. Trabalham
também com moda praia.

Tel.: +55 (21) 2484-1972
monica@bodyup.com.br
www.bodyup.com.br

Boudoir Lingerie

Romantismo retrô e sensualidade inspiram as
lingeries criadas por Camila Cozi. Tem linha
exclusiva para noivas.

No mercado desde 1973, a Cribb nasceu da paixão
dos donos por dança, música e moda. Passou
a se dedicar ao fitness mas não perdeu o gosto
pela moda. Desenvolve peças que, além de serem
produzidas com materiais tecnológicos e ação
bacteriostática, têm bossa fashion.

Rua Santa Clara, 50A, Copacabana
Tel.: +55 (21) 3504-8400
atacado@cribb.com.br
www.cribb.com.br

Despi

Retro Romanticism and sensuality inspire lingerie
created by Camila Cozi. It has an exclusive line for
brides.
Galeria Ipanema Secreta
Rua Visconde de Pirajá, 371 loja 211, Ipanema
Tel.: + 55 (21) 2267-4089
boudoir@dansleboudoir.com
www.dansleboudoir.com

A grife do triatleta Lauro Wöllner reflete seu
estilo de vida saudável e despretensioso.
Altamente conectada com a vida social no Rio de
Janeiro, apoia shows de bandas internacionais
e recentemente “adotou” a Vista Chinesa,
referência turística no Rio de Janeiro.

Bumbum

Triathlete Lauro Wollner’s brand reflects his
healthy and unpretentious lifestyle. Highly
connected with social life in Rio de Janeiro, it
supports for international bands shows in Rio and
recently “adopted” Vista Chinesa square in Rio.

Nascida em 1979, hoje foca num público mais
jovem: a filha da consumidora dos anos 80.
Lançou a linha After Beach para ampliar
o mix de produtos.
Born in 1979, now focuses on a younger audience:
the daughters of the 80’s consumers. BumBum
expanded its product mix adding a new line of
products entitled After Beach.

Rua do Matoso, 138, Praça da Bandeira
Tel.: +55 (21) 3513-4952
atacado@wollner.com.br
www.wollner.com.br

Praia, Fitness e Lingerie
Beachwear, Fitness and Lingerie
Banco de Areia

A carioca Banco de Areia exporta para Portugal,
EUA e América Latina. A última campanha de
verão foi estrelada por Ana Claudia Michels e
clicada em Copacabana, a “princesinha do mar”.
Modelagens pequenas.
This very carioca brand exports to Portugal, USA
and Latin America. Its latest summer campaign
starred Ana Claudia Michels and was clicked in
Copacabana, “Princess of the Sea.” Small modeling.
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Tel.: +55 (21) 3265-7700
atacado@bumbum.com.br
www.bumbum.com.br
Comandada por Sharon e Thomas Azulay,
respectivamente filha e sobrinho do criador
David Azulay, a Blue Man ganha novo fôlego, e
mais uma vez se torna uma das marcas de moda
praia mais relevantes do Brasil.
Led by Sharon and Thomas Azulay, respectively
daughter and nephew of creator David Azulay, Blue
Man got a new breath and once again became one
of the most important swimwear brands in Brazil.
Rua Mogi Mirim, 128, Benfica.
Tel.: +55 (21) 2195-7531
julieta@blueman.com
www.blueman.com.br

CCM

Com tecidos ultra modernos, design arrojado que
acompanha as tendências e estampas exclusivas,
a CCM é top entre as marcas de moda fitness.
With ultra modern fabrics, bold and trendy design
and exclusive prints, CCM is among the top fashion
brands in fitness.
Rua Vereador José Martins da Costa, 216 sobreloja, Ponte
da Saudade, Nova Friburgo
Tel.: +55 (22) 2526-4165
ccmsportsponte@hotmail.com
www.ccmsports.com.br

Atende a um segmento high end e tem 600 pontos
de vendas, distribuídos igualmente entre Brasil,
EUA e o resto do mundo, que incluem Líbano,
Kuwait e Japão. Todos os biquínis e os acessórios
são desenvolvidos dentro da empresa com
características especiais como bordados a mão.
This brand focuses on a high-end segment and has
600 outlets, distributed equally between Brazil,
USA and the rest of the world, including Lebanon,
Kuwait and Japan. All bikinis and accessories are
developed within the company and include special
features such as hand embroidery.
Tel.: +55 (24) 2247-5555
despi@despi.com.br
www.despi.com.br
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Rygy

Apaixonada por mar e surfe, a americana Martha
Brooke morou 15 anos em Bali, Califórnia e
Havaí, antes de lançar a Dragonfly Blue no Rio de
Janeiro, marca de biquínis, roupas e acessórios de
praia. Exporta para Bali e Estados Unidos.

Criada em 1982, a Rygy possui diversas
histórias de sucesso. Faz moda praia colorida e
descontraída para mulheres e homens.
Founded in 1982, Rygy has several success stories
unfold from its colorful and relaxed beachwear for
women and men.

Passionate about sea and surf, American born
Martha Brooke lived 15 years in Bali, California
and Hawaii, before launching Dragonfly Blue in
Rio de Janeiro, brand of bikinis, clothing and beach
accessories. Exports to the United States and Bali.

Rua Fonseca Teles, 196, 3º andar, São Cristóvão
Tel.: 3860-5788 (ramal/ extension 120 ou 105)
stenio@rygy.com.br ou marli@rygy.com.br
www.rygy.com.br

Rua Sinimbu, 350/ 6º andar, São Cristóvão
Tel.: +55 (21) 2287-2986/ 8108-8136
dragonflyblue.rio@gmail.com
www.dflyswimwear.com

Salinas

Eloah

Com estilo simples e sofisticado, estampas
sóbrias e discretas, e modelagem maior, a Eloah
agrada a um público adulto. Exporta para Bali,
Austrália, França e Zurique.
With simple and sophisticated style, sober and
discreet patterns and larger modeling, Eloah
appeals to an adult audience and exports to Bali,
Australia, France and Zurich.

Lingerie com estampas sofisticadas e modelagem
confortável para mulheres femininas e sensuais.
Em abril de 2012 lançaram a primeira linha
masculina de cuecas boxer.
Lingerie prints with sophisticated modeling and
comfortable for feminine and sensual women. In
April 2012 launched its first line of men’s underwear
in a boxer style.
Tel.: +55 (21) 2147-2062
multimarcas@verve.com.br
www.verve.com.br

Jacqueline de Biase sabe como ninguém traduzir
os desejos das meninas chiquesinhas em estampas
delicadas e divertidas. Há um ano lançou a lingerie
Salinas Sweet, e no último verão ampliou a marca
para incluir uma linha de vestuário.

Vitess

Jacqueline de Biase knows more than anyone how
to translate chic girls’ wishes in delicate and fun
prints. A year ago, she launched a line of lingerie
named Salinas Sweet, and last summer expanded
the brand to include a clothing line.

Its main feature is the larger and more comfortable
modeling, combined with exclusive prints and retro
charm. It’s very popular in Portugal, Angola and
France. It was created by Marcela Coimbra in 2004.

Tel.: +55 (21) 3294-1200
natasha@salinas-rio.com.br
www.salinas-rio.com.br

Rua Nossa Senhora de Copacabana, 978/ 707, Copacabana
Tel.: +55 (21) 3798-2335
contato@eloahrio.com.br
www.eloahrio.com.br

Verve

Sua principal característica é a modelagem maior e
mais confortável que, aliada a estampas exclusivas
e charme retrô, faz sucesso em Portugal, Angola e
França. Foi criada por Marcela Coimbra em 2004.

Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550 loja 316, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2512 0378
vitessbrazil@yahoo.com.br
www.vitess.com.br

Vix

Gaúcha

Com mais de 30 anos de moda praia, modelagem
especial e acabamento diferenciado, a marca
exporta para o El Cortes Inglês e Victoria’s Secret,
além de diversos clientes no Brasil.
With over 30 years of swimwear, special modeling
and differentiated finishing Gaúcha exports to El
Corte Inglés and Victoria’s Secret, in addition to
several clients in Brazil.
Rua Sinimbu, 455 2º andar, São Cristóvão.
Tel.: +55 (21) 3878-5688
rio.gaucha@gmail.com
www.gaucha.net

Lenny

Moda praia sofisticada, pode ser encontrada nas
melhores lojas de departamento estrangeiras,
como Sacks Fifth Avenue, Le Printemps, Barney’s,
Harvey Nichols e Selfridges. Já desfilaram para
a marca Naomi Campbell, Gisele Bündchen,
Mariacarla Boscono, entre outras.
This sophisticated swimwear can be found in the
best department stores abroad, such as Saks Fifth
Avenue, Le Printemps, Barney’s, Harvey Nichols
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and Selfridges. Naomi Campbell, Gisele Bundchen,
Mariacarla Boscono, among others, have appeared
on Lenny’s fashion shows.
Rua São Clemente, 258, 8º andar, Botafogo.
Tel.: +55 (21) 2527-4178
comercial@lenny.com.br
www.lenny.com.br

Quasinu

Marca criada pela francesa Marine Levesque.
Moda praia e acessórios para homens e mulheres
em estilo neo retrô, inspirados nas praias
urbanas do Rio.

A marca de Paula Hermanny é a preferida
de fashionistas do high society e estrelas de
Hollywood. Em 2011 teve um crescimento de 40%
em vendas. O destaque foi o Ripple, o “biquíni de
coração que levanta o bumbum”.

This brand was created by french born Marine
Levesque. Swimwear and accessories for men and
women, neo retro style, inspired by the urban
beaches of Rio.

Paula Hermanny’s brand is the favorite of high
society’s fashionistas and Hollywood stars. In 2011
experienced a 40% growth in sales. The highlight was
the Ripple, the “heart bikini that lifts the bottom”.

Tel.: +55 (21) 8162-5704
contact@quasinu.com
marine@quasinu.com
www.quasinu.com

Avenida Nossa Senhora de Copacabana,
647 sala 1.201, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2235-1822
comercial@vixswimwear.com.br | www.vixbrasil.com
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Adorable

Environment friendly alternative materials
such as vegetable and synthetic leather,
natural fabrics and linings, are raw materials
for Cecilia Bernardes bags. She also designs gifts
sold to brands in Brazil and abroad.
tel.: +55 (21) 2580-2084
info@copachalet.com.br

Constança Basto

Marca de bolsa e acessórios criada por Mariana
Queima há quatro anos, destinada à mulher
contemporânea com um quê de sonhadora. Usa
matérias-primas nobres como a pele de salmão
processada ecologicamente. Participou da feira
Prêt-à-porter em Paris.
Handbag and accessories brand created
by Mariana Queima four years ago for the
contemporary and dreamy woman. It was present
at the Prêt-à-porter fair in Paris.

L.Santii

A synonym of sophistication, her shoes are musthaves for socialites, celebrities and fashionistas.
The line Peach is more relaxed and accessible.

Specialized in women’s belts and leather bracelets
with metal details, this brand works only on
wholesale.

Tel.: +55 (21) 2239-1575
marketing@constancabasto.com
www.constancabasto.com

Tel.: +55 (21) 3605-9155 / 9100-2126
mdscouro@gmail.com
www.lsantii.com.br

Couthe Bolsas e Acessórios

Longhi Bolsas

Marca de Nova Friburgo, especializada em bolsas
e carteiras em couro com tramas artesanais. A
linha CTH é mais jovem e colorida. Novidade: o
lançamento de bijuterias em couro.
Based in Nova Friburgo, Couthe specializes on
leather handbags and wallets with handmade
frames. HTC line is younger and colorful. Novelty:
leather jewelry.

Rua Dias Ferreira, 64 sala 103, Leblon.
Tel.: +55 (21) 3253-7769
contato@adorable.com.br
www.adorable.com.br

Brígida

Dautore

Bags with embroidery and appliques for
romantic girls. Craft work is done on
recycled leather, raffia or fabric.
Rua Pedro Ernesto, 434, Engenho do Porto. Com hora
marcada. By Appointment.
Tel.: +55 (21) 2652-3580 / 9251-1208
brigida_s@yahoo.com.br
http://brigidaacessorios.blogspot.com

Cecilia Bernardes

Materiais alternativos e ecologicamente corretos,
como couro vegetal e sintético, tecidos naturais
e lonas, são as matérias-primas das bolsas de
Cecília Bernardes. Desenvolve brindes para
marcas no Brasil e exterior.
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Rua Visconde de Pirajá 365 loja 2, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2267-4295
glorinhaparanagua@hotmail.com
www.glorinhaparanagua.com.br

Sinônimo de sofisticação, seus sapatos são
peças desejo para socialites, celebridades
e fashionistas. A linha Peach é mais
descontraída e acessível.

Rua Zilda Ceccon Salarino, 53,
Conselheiro Paulino, Nova Friburgo
Tel.: +55 (22) 2527-7262
comercial@couthe.com.br
www.couthe.com.br

Bolsas com bordados e apliques para
meninas românticas. O trabalho artesanal é feito
em couro reciclado, ráfia ou tecido.

Glorinha Paranagua’s bags carry the elegance of
this former brazilian ambassador. They are sold in
most exclusive multibrand stores in Europe and the
United States.

Comandada por Áurea Urtiaga, cria bolsas
e sapatos em couro com estilo moderno e
descontraído. Participa da feira TM Fashion em
São Paulo e do Minas Trend Preview.
Led by Áurea Urtiaga, Dautore creates handbags
and shoes in leather with a modern and relaxed
style. Dautore showcases at TM Fashion Fair in São
Paulo and Minas Trend Preview.
Tel.: +55 (21) 2252-9822
aurea@dautore.com.br
fabrica@dautore.com.br
www.dautore.com.br

Glorinha Paranaguá

As bolsas de Glorinha Paranaguá carregam
a elegância dessa ex-embaixatriz. Elas são
vendidas nas multimarcas mais exclusivas da
Europa e dos Estados Unidos.
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Especialista em cintos femininos e pulseiras em
couro com detalhes em metal. Trabalha somente
com atacado.

O lema de Renata Longhi é produzir bolsas
práticas e versáteis, com qualidade e bom preço.
A fabricação é própria.
Renata Longhi’s motto is to produce practical
and versatile handbags with good quality and
affordable price, made in her factory.
Rua Maria Pitanga, nº 45, Sala 206, Joá, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 2491-0117
contato@lmbolsas.com.br
www.longhibolsas.com.br

Metal e Cia

Empresa de Nova Friburgo de cintos masculinos e
femininos. Apesar da grande escala de produção,
o trabalho ainda é basicamente manual. Utiliza
couro, juta, e aviamentos diferenciados.
Nova Friburgo based company makes belts for men
and women. Despite its large scale production, the
work is still largely manual, using leather, jute, and
different trims.
Tel.: +55 (22) 2522-7024
cintos@metalecia.com.br
www.metalecia.com.br

New Order

Cores básicas, formas geométricas,
conforto e liberdade são os pilares dessa
marca de bolsas e calçados do Grupo Osklen.
Bolas e listras são as assinaturas da marca.
Basic colors, geometric shapes, comfort and
freedom are the cornerstones of this brand of
handbags and shoes from Osklen Group. Balls and
stripes are the signature of the brand.

Tel.: +55 (21) 3891-0300 / 7880-2874
multimarca@neworder.com.br
www.neworder.com.br

Patuá Bolsas

Criada há 5 anos, a Patuá faz bolsas artesanais. A
escala de produção é pequena e a venda, fechada
com exclusividade, pois há uma quantidade
limitada de peças. Os tecidos estampados usados
no início deram espaço às peles de pescado
certificadas.
Founded five years ago, Patuá makes handmade
handbags acting with the third sector. To be aligned
to these assumptions, production scale is small
and sales are closed and exclusive because of the
limited amount of items. Printed fabrics used in its
first days gave way to the certified fish skins.
Américo Froes, 14/ 207, São Francisco, Niterói
Tel.: +55 (21) 3904-9397 / 9340-9469
patua@patuabolsas.com.br
www.patuabolsas.com.br

Renata di Biase

Nome de destaque entre mulheres sábias que
apreciam boas bolsas em couro, conhecida pelas
ferragens e balangandãs que adornam os modelos.
Carro-chefe: bolsas, sacos e carteiras de píton.
Prominent name among wise women who
appreciate good leather bags, Renata di Biase is
well known for the ironware and trinkets that
adorn its models. Currently, its flagships are
handbags and wallets in python.
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Rua Rainha Guilhermina, 249 sala 202, Leblon
Tel.: +55 (21) 2259-0167
renatadibiase@renatadibiase.com.br
www.renatadibiase.com.br

Selaria

Criada em dezembro de 2010, a Selaria
faz parte da Richards, adaptando o lifestyle
da grife para calçados, bolsas e acessórios,
femininos e masculinos.
Created in December 2010 Selaria is
part of Richards group, adapting its lifestyle
touch to footwear, handbags and accessories,
male and female.
Tel.: +55 (21) 2575-3503
sac@richards.com.br
www.richards.com.br

Soulier

Taoolee

Rita Simpson aprendeu a fazer calçados na Itália
e trabalha nesse mercado há mais de 20 anos. É
expert em rasteiras e sapatilhas, principalmente
em couro. Também produz bolsas para sua marca
própria e desenvolve para terceiros.
Rita Simpson learned to make shoes in Italy and
has worked in this market for over 20 years. It is an
expert in flat creepers and shoes, especially made
of genuine leather. She also makes bags for its own
brand and develops to third parties.
Tel.: +55 (21) 2495-0072/ 7803-6144
rita@taoolee.com
taoolee@taoolee.com

Uncle K

Bolsas práticas com design limpo e cores
incríveis, que se adequam a diversas ocasiões do
dia a dia da mulher moderna.
Practical handbags with clean design and amazing
colors, to suit different times of the day-to-day
modern woman.
Tel.: +55 (11) 5041-7713
multimarca@unclek.com.br
www.unclek.com.br

Usina

Despojamento e sustentabilidade em bolsas
fabricadas com lona reciclada ou 100% algodão.
Soulier fez 30 anos em 2012. Sua
característica é a mistura de estampas e
bordados. A fabricação é própria e artesanal.
Soulier turned 30 years old in 2012. Its
characteristic is the mix of prints and embroideries.
Handmade and inhouse manufacturing.
Rua Santa Clara, 705 sala 1209, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2549-6599
copacabana@soulier.com.br
www.soulier.com.br

Tai Dai

Simplicity and sustainability in bags made of
canvas or 100% recycled cotton.
Rua Feliciano Sodré, 53, térreo, Centro, Niterói
Tel.: +55 (21) 2611-5928
contato@usinario.com.br

Via Mia

Descontraída, a Via Mia encanta as jovens com
sapatos e bolsas coloridos e acessíveis. Destaque:
os produtos em tecido, com estampas exclusivas.
Relaxed, Via Mia charms girls with colorful and
affordable shoes and handbags. Featured products:
woven items, exclusive prints.

Bolsas em couro de fabricação própria, que
atendem a diversos estilos, são a síntese da grife
de Vania Abreu. Novidade: o lançamento de
sapatilhas e rasteirinhas.

Tel.: +55 (21) 2122-4501
querovenderviamia@viamia.com.br
www.viamia.com.br

Leather handbags inhouse manufactured serve
many different styles, and are the synthesis of
Vania Abreu’s brand. Novelty: sneakers and flats.

Vig

Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550 sala 1.714, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2422-0683 / 7850-8160
taidaivania@gmail.com
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Vivian Groisman, pós-graduada pelo Instituto
Marangoni em Milão, criou a VIG há três anos.
Faz maxi bolsas e cintos tingidos a mão. Destaque
para as carteiras, principalmente as de palhinha.
Vivian Groisman, a postgraduate from Marangoni
Institute in Milan, created Vig three years ago. Its

showrooms
maxi handbags and belts are hand dyed
and its flagship is the straw purse.
Avenida das Américas 3.500, Le Monde, bl.7
sala 338, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 7954-0861 e 8263-4488
www.vigrio.com.br

Zibba

A Zibba, da veterana Alice Tapajós, mescla o
estilo praiano do Rio de Janeiro com tendências
internacionais. É vendida na Saks e Henri
Bendel e ganhou o prêmio Independent Handbag
Designer Awards 2009, em Nova York.
Zibba, from veteran Alice Tapajós, merges the
carioca beach style with international trends. It is
sold at Saks and Henri Bendel, and won the 2009
Independent Handbag Designer Awards in New York.
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Carioquez

Joias em ouro e prata, perfeitas para o dia a dia.
Destaque para a linha “Rio Maravilha”,
que buscou inspirações em ícones cariocas.
Gold and silver jewelry, perfect for day-to-day
use. Feature: “Rio Maravilha” line who sought
inspiration from icons of Rio.
Rua Nossa Senhora de Copacabana, 599
sala 804, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2137-7827
contato@carioquez.com.br
http://loja.carioquez.com.br

Claudia Duarte Bijoux

Showroom online: www.zibba.onshow.com.br
Tel.: +55 (21) 3613-9041
www.zibba.com.br

Bijoux e joias | Bijou and jewelry
Atelier MB Exclusive Biodesign

O capim dourado ganha formas inusitadas nas
mãos da designer Meire Bonadio. Além da linha
de biojoias, em setembro de 2011 Meire lançou a
marca Eco Beach, que mistura o material, agora
com acabamento em resina, à moda praia.
Golden grass (“capim dourado”) gets unusual
shapes in the hands of designer Meire Bonadio.
In addition to the biojewelry line, in September
2011 Meire launched the Eco Beach brand,
which mixes golden grass, now with
resin finish, to beach fashion.
Avenida das Américas, 10.101,
bloco 2, sala 241, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 2498-0545/ 7824-1025
contato@mbex.com.br
www.mbex.com.br
www.mbexmodapraia.com.br

Byzance

Joias e bijuterias artesanais misturando cores,
pedras, pérolas e texturas. Há mais de
20 anos no mercado, participa de feiras
internacionais, como a JIS Miami.

Com o olhar apurado de ex-jornalista de
moda, Claudia Duarte cria peças singulares,
que se destacam pela mistura de materiais
brasileiros como pedras, couro e metal.
With a keen eye of a former fashion journalist,
Claudia Duarte creates unique items, with a
highlight to the mixture of Brazilian materials like
stones, leather and metal.
Praia do Flamengo, 314 apt. 8, Flamengo.
Com hora marcada. By appointment.
Tel.: +55 (21) 2237-0157
contato@claudiaduarte.com.br
www.claudiaduarte.com.br

Crystal Rio

Referência em pedras brasileiras para
exportação, tanto minerais em bruto como em
joias de prata. Vende para mais de 30 países.

Handmade jewelry mixing colors, stones, pearls and
textures. For over 20 years in business, Byzance
showcases at international fairs, such as JIS Miami.

A reference in Brazilian stones for export,
both in raw minerals as silver jewelery.
It sells for more than 30 countries.

Av. das Américas, 7.899 conjunto 303, Barra da Tijuca.
Atendimento com hora marcada. By appointment
Tel.: +55 (21) 2487-9264/ 2487-5238
www.byzancejoias.com

Rua Ana Guimarães, 20, Rocha
Tel.: +55 (21) 2501-2387
crystalrio@crystalrio.com.br
www.crystalrio.com.br
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Dayrell

Com estilo romântico e delicado,
as bijouxs de Fabiana Dayrell conquistaram
marcas cariocas e internacionais. Novidade:
pulseiras e colares maleáveis, com trabalho
de marchetaria de madeira com acrílico.
With a romantic and delicate style, Fabiana
Dayrell’s bijoux conquered several national and
international brands. New: flexible bracelets and
necklaces with acrylic and wooden marquetry.
Tel: +55 (21) 3813-8623/ 7858-8094
dayrellbijoux@hotmail.com
www.dayrellbijoux.com

Diogo Dalloz

A forma, o conceito e a ideia são os pilares
das criações em ouro e prata de Diogo Dalloz,
que começou a carreira em Portugal, onde
cursou pós-graduação em Design de Joalheria.
Há dois anos ele trabalha no Brasil. Oscar
Niemeyer é uma das inspirações.
Form, concept and idea are the pillars of Diogo
Dalloz’s creations in gold and silver. He began his
career in Portugal, where he attended graduate
school in Jewellery Design. He moved to Brazil 2
years ago. Oscar Niemeyer is one of his inspirations.

Elisa Paiva

Eneida França

Delicacy is what defines the work of Elisa Paiva.
Her jewels are made of gold and silver.
There is a jewelry collection for children,
inspired by cherry blossoms.

Founded in 2000, the company that bears the name
of its founder works with semi-plated jewelry gold
and rhodium, with natural stones. She won Rio
Export prize.

Tel.: +55 (21) 2225-2858/ 9297-4286
contato@elisapaiva.com
www.elisapaiva.com

Tel.: +55 (21) 2431-3637/ 7838-1550
comercial@eneidafranca.com.br
www.eneidafranca.com.br

Elle Cinq

Etc Acessórios

Delicadeza é o que define o trabalho
de Elisa Paiva. As joias são feitas em ouro
e prata. Tem coleção de joias infantis,
inspirada nas flores da cerejeira.

Joias exuberantes com pedras coloridas
são a marca registrada da Elle Cinq.
Possui também uma linha infantil irreverente,
com inspiração em cartoons.
Lush colored stones are the hallmark of Elle Cinq
jewelry. It also has an irreverent, cartoon inspired,
kids line.
contato@ellecinq.com.br
www.ellecinq.com.br

Emilia Rondinini

Te.: +55 (21) 7307-2525
contato@diogodalloz.com.br
www.diogodalloz.com.br

Agora focada no atacado, a designer Emilia
Rondinini continua com suas criações em prata e
ouro, que privilegiam formas orgânicas e tramas
que lembram rendas e bordados.

Dona de Quê

Now focused on wholesale, designer Emilia
Rondinini continues her creations in silver and
gold, which favors organic shapes and frames that
resemble lace and embroidery.

Comandada por Kissila Rangel e Márcia
Monteiro, a Dona de Quê produz artesanalmente
brincos, colares e acessórios em couro, tafetá e
cetim. Destaque: arcos e presilhas de cabelo.
Led by Kissila Rangel and Marcia Miller, Dona
de Quê makes handmade earrings, necklaces
and accessories in leather, taffeta and satin. The
highlights are the bows and hair barrettes.
Tel.: +55 (21) 3208-1841/ 8363-6050
contato@donadeque.com
www.donadeque.com

Duda Rimes Design

A designer gráfica Duda Rimes se encantou com a
arte da joalheria há três anos. Utiliza ouro, prata,
pedras e diamantes em peças com linhas limpas e
contemporâneas.
Graphic designer Duda Rimes became fascinated
with the art of jewelry three years ago. She uses
gold, silver, stones and diamonds in clean styled
and contemporary items.
dudarimesdesign@gmail.com
www.dudarimesdesign.com
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Tel.: +55 (21) 8813-0909
emiliarondi@gmail.com
www.emiliarondinini.com.br

Criada em 2000, a empresa, que leva o nome
da criadora, trabalha com semijoias banhadas
a ouro e ródio, com pedras naturais. Ganhou o
prêmio Rio Export.

Bijuterias em prata com estilo jovem e limpo.
Além da coleção própria, desenvolve para
diversas marcas cariocas. Recentemente
aumentou a coleção para incluir bolsas e
carteiras, em palha e couro, e criou a linha Etc
Noivas, que faz brindes para casamentos.
Silver bijoux with a young and clean style. In
addition to the collection itself, develops for
various brands from Rio. Etc recently expanded its
collection to include handbags and purses made
in straw and leather, and created Etc Brides which
produces accessories for weddings.
Rua Hilário Ribeiro, 22, galpão O, Praça da Bandeira
Tel.: +55 (21) 3234-2212
sac@lojaetc.com.br
www.lojaetc.com.br

Francesca Romana Diana

A designer italiana Francesca Romana Diana
adotou o Rio como residência e também como
fonte de inspiração para suas peças impactantes,
coloridas e elegantes. Em 2011 começou uma
linha de PET reciclado misturada com metal.

Italian designer Francesca Romana Diana
adopted Rio for residence city and also as a
source of inspiration for her striking, colorful
and elegant items. In 2011 she launched a
line of recycled PET mixed with metal.
Rua Voluntários da Pátria, 286 sala 702, Botafogo
Tel.: +55 (21) 2266-2694 ramal 234
comercialatacado@francescaromanadiana.com
www.francescaromanadiana.com

Ganish

Fundada em 1989, cria joias atemporais,
privilegiando linhas limpas e femininas.
O cliente pode personalizar as peças,
escolhendo a cor do metal e o acabamento
(fosco ou polido). Fabricação própria.
Founded in 1989, creates timeless jewelry,
emphasizing clean and feminine lines. The client can
customize items, choosing the color of the metal and
finish (matte or polished). Inhouse manufacturing.
Top Center 550
Rua Visconde de Pirajá, 550 sala 104, Ipanema.
Tel.: +55 (21) 2512-7158
contato@ganish.com.br
www.ganish.com.br

Hefestos

O design leve e moderno é alcançado através
da união de técnicas tradicionais e artesanais a
processos de alta tecnologia, como corte a laser
e corrosão por ácido. Os metais usados são aço,
cobre, bronze e titânio.
The light and modern design is achieved through
the combination of traditional techniques and crafts
with high-tech processes such as laser cutting and
etching acid. Metals used are steel, copper, brass
and titanium.
Tel.: +55 (21) 2537-6613
contato@hefestosdesign.com.br
www.hefestosdesign.com.br

In Bits

Norteada pela responsabilidade e
sustentabilidade, há 15 anos a In Bits produz
bijuterias e aviamentos feitos principalmente com
cerâmica plástica. Atende a todos os segmentos do
mercado, de moda praia, infantil a adulto.
Guided by values such as responsibility and
sustainability, for 15 years In Bits produces jewelry
and trims made mostly with polymer clay. Meets all
market segments, swimwear, infant to adult.
Estrada da Matriz, 6.825, Ilha de Guaratiba
Tel.: + 55 (21) 3551-4796/ 3402-0419
inbits@inbits.ind.br
www.inbits.ind.br
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Junia Machado

Lara Mader

Joias em forma de animais - sapos, carneiros,
coelhos, pássaros – é a especialidade de
Lara Mader. A nova linha é com cachorros.
Idealizadora da multimarca Joyá, em Ipanema, em
conjunto com outros 9 designers.
Jewelry in the form of animals - frogs, sheep,
rabbits, birds - is the most characteristic work of
Lara Mader. The new line features dogs. Lara is cofounder of the multibrand Joyá, in Ipanema, along
with nine other designers.

As peças da joalheira Junia Machado
viram ícones em novelas. A última coleção,
“Adamascados”, foi composta para a personagem
de Camila Morgado na novela “Avenida Brasil”.
Items from artist Junia Machado turn to icons as
seen in Brazilian TV novels. The latest collection,
“Damask”, was composed for the character Camila
Morgado in television novel “Avenida Brasil.”

Rua Visconde de Pirajá, 351 sobreloja 220, Ipanema
Tel.: +55 (21) 9917-7175
contato@laramader.com.br
www.laramader.com.br | www.joyaipanema.com.br

Kilaqua

Rua Ataulfo de Paiva, 1175/ 604, Leblon
Tel.: +55 (21) 2537-6359
contato@liviacanuto.com
www.liviacanuto.com

Tel.: +55 (21) 8220-7150
contato@kilaqua.com
www.kilaqua.com

Lanno

Fios de algodão coloridos são a matéria-prima
principal dos colares e pulseiras da marca da
designer Luisa Herculano. No início de 2012 as
peças passaram a ganhar fechamento invisível.
Cotton yarn color is the main raw material for
necklaces and bracelets from designer Luisa
Herculano. In early 2012 her items received an
invisible clasp.
Rua Hilário Ribeiro, 8, Praça da Bandeira
Tel.: +55 (21) 3474-8191
vendas@luisaherculano.com.br
www.lanno.com.br
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Rua Ataulfo de Paiva, 135/ 1.008, Leblon. Atendimento
com hora marcada. By appointment
Tel.: +55 (21) 8179-1919 / 9223-8333 / 2252-2436
marciamor@marciamor.com
comercial@marciamor.com
www.marciamor.com

Maria Oiticica

Marcela Costa

A designer carioca Marcela Costa cresceu
na Amazônia, se especializou em Florença e
ganhou experiência em Nova York. Em 2009
retornou ao Rio de Janeiro para criar sua
marca, que mistura as influências primitivas
amazônicas com a contemporaneidade urbana
das outras cidades onde viveu.
The designer Marcela Costa grew up in the Amazon,
graduated in Florence and gained experience in
New York. In 2009, she returned to Rio de Janeiro
to create her own brand that mixes the primitive
amazonian influences with the urban contemporary
style from other cities where she lived.
Tel.: +55 (21) 2226-0929 / 8111-7933
marcela@marcelacosta.com
www.marcelacosta.com

Márcia Mór

Através da pesquisa histórico-cultural, as
criações de Márcia Mór evocam outras culturas
e povos do passado. Destaque da última coleção:
os anéis de falange.

Rua Beneditinos, 16/ 801, Centro.
Tel.: +55 (21) 2492-7385
comercial@marziofiorini.com.br
www.marziofiorini.com.br

Metally

Lilly Barbato começou a criar bijuterias na
faculdade e, mais de 20 anos depois, a Metally é
uma empresa com mais de 1000 pontos de venda.
Atualmente os colares, brincos e pulseiras são
influenciados pelo rock n’ roll.
Lilly Barbato began creating jewelry in college, and
more than 20 years later Metally is a company
with over 1,000 points of sale. Currently, necklaces,
earrings and bracelets enjoy a rock n ‘roll influence.
Top Center 550.
Rua Visconde de Pirajá, 550/1.403, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3852 3849
metallyescritorio@hotmail.com
www.metally.com.br

Flores e contos de fadas inspiram as peças
lúdicas e delicadas de Lívia Canuto. Participou
esse ano da “Rio + Design”, mostra paralela ao
Salão do Móvel em Milão, que reuniu a produção
premiada de designers cariocas.

Rua Visconde de Pirajá, 580/ loja 318, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2543-3361
juniamachado@juniamachado.com.br
www.juniamachado.com.br

Delighted with the blue and black pearls from
Tahiti, João Paulo Camargo created Kilaqua where
these gems are protagonists in unique jewelry, gold
or silver with diamonds and other gemstones.

Through historical-cultural research Marcia Mor’s
jewelry evokes other cultures and peoples of the
past. The highlight of the collection were the
phalanx rings.

Lívia Canuto

Flowers and fairy tales inspire the playful and
delicate jewels by Livia Canuto. Participated in this
year’s “Rio + Design”, parallel show at the Salone
del Mobile in Milan, that showcased the awardwinning production of carioca designers.

Encantado com as pérolas negras e azuladas
do Taiti, João Paulo Camargo criou a Kilaqua,
onde essas preciosidades são protagonistas
em joias exclusivas, em ouro ou prata, com
diamantes e outras gemas.

showrooms

Odara

Rachel Sabbagh e Isabela Drummond abriram a
Odara em 2006. As peças são moldadas em ouro
ou prata, e ornadas com pedras preciosas.

As biojoias da amazonense Maria Oiticica
são feitas a partir de sementes e cascas de árvore.
Esse ano a marca representou a cultura nacional
no projeto “Brazil Promotion”, da multimarca
americana Macy’s.
Amazonian Maria Oiticica biojewels are made from
seeds and bark. This year this brand represented
our national culture at the “Brazil Promotion”
project from American Macy’s.
Shopping Leblon.
Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 loja 1.12B, Leblon
Tel.: +55 (21) 3875-8025
comercial@mariaoiticica.com.br
www.mariaoiticica.com.br

Marzio Fiorini

O designer é expert em transformar o PVC com
textura de borracha em bijuterias contemporâneas
com design arrojado. Exporta para diversos países
da Europa, Canadá e América Latina. A última
coleção de verão, Tutti Fruti, foi inspirada na
alegria de Carmem Miranda.
This designer is an expert in transforming rubber
textured PVC into contemporary jewelry with a bold
design. He exports his work to several European
countries, Canada and Latin America. The latest
summer collection, Tutti Frutti, was inspired by the
joy of Carmen Miranda.

Rachel Sabbagh and Isabela Drummond
opened Odara in 2006. The items are molded in
silver, and studded with precious stones.
Rua Dias Ferreira, 417 sala 302. Leblon.
Tel.: +55 (21) 2249-1613
odara@odara.art.br
www.odara.art.br

Olendzki

Grife criada por mãe e filha, que mistura metais
nobres com estruturas em madeira. Todas as
peças são feitas a mão por elas. Participa das
feiras internacionais como Joia Brasil NY e
Prêt-à-Porter em Paris.
Designer jewelry, created by mother and daughter,
Olendzki mixes precious metals with wood
structures. All items are made by them by hand.
Olendzki showcases at international fairs Joia Brazil
NY and Prêt-à-Porter in Paris.
Galeria Ipanema Secreta.
Rua Visconde de Pirajá, 371/ 201, Ipanema
Tel.: +55 (21) 3563-3163
contato@olendzki.com.br
www.olendzki.com.br

Renata Alt

Feminilidade com design contemporâneo.
A designer trabalha com ouro e prata e
empresta sua criatividade para compor
personagens de novelas.
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Feminine jewelry with a contemporary design. The
designer works with gold and silver and lends her
creativity to help compose characters in TV novels.

Silvia Blumberg

Rua Otávio Carneiro, 100/ 705, Icaraí
Tel.: +55 (21) 4126-5363
contato@renataalt.com.br
www.renataalt.com.br

showrooms
Brasileiríssimas, as bijuterias da Sobral misturam
cores em peças alegres feitas em resina. Faz
muito sucesso principalmente na França, onde
já ganhou prêmios e desenvolveu para Karl
Lagerfeld. Só vendem atacado para o exterior.
Very Brazilian, Sobral mixes bright colorful items
made of resin. Very successful especially in France,
where this brand achieved several awards and
even designed for Karl Lagerfeld. They only sell
wholesale to overseas.

Rosana Bernardes

Thereza e Paula Lino

Palha, couro, madeira e pedras semipreciosas
são os materiais das bijuterias e bolsas em estilo
rústico e chique criadas por mãe e filha.
Straw, leather, wood and semi precious stones
are raw materials for bijoux and handbags in a
rustic and chic style created by these mother and
daughter designers.

Tel.: +55 (21) 3353-2077
comercial@sobraldesign.com.br
www.sobraldesign.com

Rua Senador Dantas, 118/ 506, Centro
Tel.: +55 (21) 3205-1195
therezaepaulalino@gmail.com
therezaepaulalino.blogspot.com.br

Spariam

Tustare

Sustentabilidade é uma das palavras-chaves no
trabalho de Silvia Blumberg, que usa materiais
inusitados, descartados por microempresas, como
a palha da cana-de-açúcar, papel e o cimento
branco, tingido com frutas e legumes.
Sustainability is one of the keywords in Silvia
Blumberg jewelry, who works with unusual
materials discarded by micro enterprises, such as
sugar cane straw, paper and white cement, tinged
with fruits and vegetables.
Tel.: +55 (21) 7841-0697/ 2513-4181
silviablumberg@uol.com.br
www.silviablumberg.com.br
www.artecoletiva.com.br

Sobral

No mercado de bijuterias desde 1991, suas
criações exuberantes marcaram época. Utiliza
pedras, pérolas e resina em peças banhadas a
ouro e prata. O destaque da última coleção foram
os maxicolares com rosas e muito strass.
In the jewelry market since 1991, her lush creations
left its mark. She uses stones, pearls and resin
items plated with gold and silver. The highlight of
the latest collection were the maxi necklaces with
roses and lots of strass.
Rua Visconde de Pirajá, 437/ 502, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2259-5361
rbrosanabernardes@bol.com.br
www.rosanabernardes.com.br
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As bijuterias criadas por Patrícia Sparano são
modernas e descontraídas. Atualmente elabora
linhas com resíduos: tecidos, restos de obras e
ferragens misturadas à prata ou à resina.
Bijoux created by Patricia Sparano are modern and
casual. Currently she designs items out of waste
fabrics, remnants of construction materials and
fittings mixed with silver or resin.
Ipanema Secreta.
Rua Visconde de Pirajá 371 loja 208, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2513-0304 / 7830-6870 / 8111-1447
spariam@gmail.com
www.spariam.com.br

Guida Taubman Pels trabalha com design de joias
há mais de 25 anos, utilizando prata, madeira,
esmalte e pedras semipreciosas. Participa da feira
Eclat de Mode em Paris.
Guida Taubman Pels has been working with
jewelry design for over 25 years, using silver, wood,
glaze, precious and semi precious stones. Tustare
showcases in the Eclat de Mode fair in Paris.
Tel.: +55 (21) 2236-2305 / 2236-7785 ou 9982-1353
tustare@ig.com.br
www.tustare.com.br
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Vanessa Robert

Rua Visconde de Pirajá, 365 loja 3, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2547-3163
vyx@vyxipanema.com.br
www.vyxipanema.com.br

Zellig

Bijoux e joias | Bijou and jewelry van zoi

showrooms

Criada pelas designers Adriana Cataldo e Priscila
Andrade, a marca se destaca pelas bijuterias em
acrílico, mas vendem também bolsas e camisetas.
As inspirações são diversas, de índios à Era
Vitoriana, mas o resultado é sempre moderno.

A designer trabalha com texturas e espaços
vazados que, aliados à estética clean, dão leveza
e movimento às peças em ouro e prata. Tem linha
de joias masculinas.
The designer works with textures and hollow
spaces with a clean aesthetic that gives lightness
and movement to items in gold and silver. It has
also line of jewelry for men.
Ipanema Secreta.
Rua Visconde de Pirajá, 371/ 209, Ipanema
Tel.: +55 (21) 2529-2128
contato@vanessarobert.com.br
www.vanessarobert.com.br

Vyx Ipanema

Valeria Berkovitz lançou no inverno um novo
formato de coleção para suas bijuterias: em
edições limitadas, com peças numeradas. Trabalha
com prata, pedras, murano italiano, pérolas e
outros materiais nobres. Fabricação própria.
Valeria Berkovitz has launched in winter a new
format for her bijou collection: limited editions
with numbered items. She works with silver,
stones, Italian murano, pearls and other precious
materials. Inhouse manufacturing.
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Created by designers Adriana Cataldo and Priscilla
Andrade, its highlight is acrylic bijoux, but they
also sell handbags and t-shirts. The inspirations are
varied, from Indians to the Victorian Era, but the
result is always modern.
Rua Siqueira Campos, 143 sobreloja 151, Copacabana
Tel.: +55 (21) 2244-1250
contato@zellig.com.br
www.zellig.com.br

Zoia

Fruto do empreendedorismo das irmãs Vanessa
e Alessandra Wagner, tem linguagem única
e usa materiais inovadores, com o propósito
de transformar olhares. A linha dos resíduos,
que mistura cerâmica plástica com materiais
reutilizados, como capas de Nespresso e cortiça, é
cada vez mais o foco da marca.
The result of sisters Vanessa and Alexandra
Wagner’s entrepreneurship, Zoia fosters a unique
language and uses innovative materials with the
purpose of transforming looks. The remnants line
mixes polymer clay and reused materials such as
Nespresso labels and cork and is increasingly the
focus of this brand.
Tel.: +55 (21) 2512-9311
info@zoia.com.br | www.zoia.com.br
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Cleo Pires: prata
e turquesas em
“Salve Jorge”

hollywood carioca
TV & Fashion
Por Heloisa Marra

figurinos das novelas influenciam a moda no rio

Foto TV Globo | João Miguel Júnior

Costumes novels influencing fashion in Rio
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Made in Brazil, as novelas têm na
moda nacional o mesmo impacto que
as séries de TV nos Estados Unidos
exercem no estilo americano. O figurino
de Janie Bryant para “Mad Men” foi
decisivo na onda retrô anos 50 e 60 dos
últimos tempos. No Brasil, assistimos ao
efeito Carminha, com várias mulheres
correndo atrás de camisas e bolsas,
usadas pela vilã de “Avenida Brasil”.
O Rio, cenário importante das
gravações, reflete essa influência,
reproduzindo nas lojas cada novidade.
Do maxicolar usado por Débora,
vivida por Nathalia Dill, aos leggings
metalizados da piriguete Suelen
(Isis Valverde) em “Avenida Brasil”.

Made in Brazil, TV novels have the
same trendy national impact that TV
series in the United States exert in
American style. The costume design by
Janie Bryant for “Mad Men” was decisive
in the 50s and 60s retro wave and trendy
in recent times. In Brazil, the Carminha
effect recently seen sent many women to
the malls chasing shirts and purses used
by the villain of “Avenida Brazil”.
Rio, scenery of important
productions, reflects this influence,
reproducing every novelty. From the
maxi necklace used by Deborah, played
by Nathalia Dill, to the metallic leggings
worn by piriguete Suelen (Isis Valverde)
on “Avenida Brazil.”

Impulsionando o desejo do telespectador
Humanizada pela atriz, a roupa pode
ajudar a impulsionar o desejo. “Quando
uma história é contemporânea, você
tem a possibilidade de trabalhar com
as tendências. E se consegue usar o que
ainda vai entrar na loja, é melhor ainda
porque pode ajudar a impulsionar o
desejo do telespectador ”, afirma Helena
Gastal, figurinista de “Salve Jorge”.
Em matéria de despertar desejo, o
figurino de Livia, traficante de escravas
brancas, vivida por Claudia Raia em
“Salve Jorge”, deixa o público feminino
com água na boca. Grifes como Pedro
e Reinaldo Lourenço, alfaiataria, joias
com brilhantes, como toda a vilã que se
preza, ela tem a maior noção de estilo.

Driving the desire of the audience
Humanized by the actress, clothing it
helps to push the viewer’s desire. “When
a story is contemporary, you have the
possibility of working with the trends.
And if you can use items that are not
yet available for sale, it is even better
because it can help to push the viewer’s
desire , “says Helena Gastal, costume
designer of “Salve Jorge”.
In terms of awakening desire, the
wardrobe of Livia, white slave trafficker,
played by Claudia Raia in “Salve Jorge”,
leaves the female audience mouth
watered. Wearing brands like Pedro and
Reinaldo Lourenço, tailoring, diamond
jewelry, she, like any villain worth her
salt, has a greater sense of style.
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“Quando uma história é
contemporânea, você tem a
possibilidade de trabalhar
com as tendências”

Foto Rede Globo | João Miguel Junior

Mariana
Ximenes:
clássicos
poás em
“Guerra
dos Sexos”

Foto TV Globo | Raphael Dias

“ When a story is contemporary,
you have the possibility of
working with the trends”
Helena Gastal
figurinista

Encontrando carminhas nos restaurantes da Barra
Além da passarela, muitas vezes o look
do personagem vem da moda de rua, de
comportamentos que já existem captados
pela antena da figurinista. Para encontrar
o visual da Carminha, Marie Salles foi a
muitos restaurantes da Barra da Tijuca .
“Vi várias carminhas usando camisa de
babados com medalha de santinha no
pescoço. Minha base de pesquisa para
a Olenka foi a Beyoncé, para a Suelen, a
Jennifer Lopez dos anos 90”, diz Marie,
que se baseou na influência do charme
e do RAP, de cantoras como M.I.A. e
Rihanna para vestir os personagens do
Divino, o suburbano e alegre bairro de
“Avenida Brasil”.
Quando começou a parceria entre
a moda e o figurino? “Começou a
acontecer comigo”, conta Marilia
Carneiro, autora do figurino de “Guerra
dos Sexos, e responsável pela famosa
meia de lurex com sandália, usada
por Sonia Braga em “Dancin’ Days”.
“Antes havia figurinistas da linha de
show, como Arlindo Rodrigues, que era
carnavalesco. Eu tinha uma butique, a
Truc, em Ipanema. Era o auge da Mary
Quant, da Biba, final dos anos 60. Em
vez de fabricar caseiramente, passei a
usar nos personagens roupas da minha
loja e de outras”, conta Marília.
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Finding carminhas in Barra restaurants
Beyond the catwalk often the character’s
look comes from street fashion
behaviors that are already captured
by the antenna of the costume. To find
Carminha’s visual, Marie Salles been to
many restaurants in Barra da Tijuca.“I
saw several carminhas wearing a t-shirt
frilly with little saint medal around her
neck. My research base for Olenka was
Beyoncé, for Suelen, Jennifer Lopez of the
90s, “says Marie, who relied on charm
and influence of the RAP to singers like
MIA and Rihanna to dress the characters
of the Divine, the suburban and cheerful
neighborhood at “Avenida Brasil.”
When did this partnership between
fashion and costume design begin?
“It started with me,” says Marilia
Carneiro, author of “Guerra dos Sexos”
wardrobe and responsible for the
famous lurex stockings with sandals
worn by Sonia Braga in “Dancin ‘Days”.
“Before that time, we had costume
designers from the concert line of
shows, such as Arlindo Rodrigues,
who was also a carnivalesque. I had a
boutique, Truc, in Ipanema. It was the
height of Mary Quant, Biba’s, late 60’s.
Instead of making it in house, I started
dressing the characters with clothes
from my store and others “says Marilia.

Giovanna Antonelli,
estampas orientais, e
Cleo Pires, drapeados,
em “Salve Jorge”.

Chemisier reciclado para “Guerra dos Sexos”
Em “Guerra dos Sexos”, Marília
Carneiro pensou em Glória Swanson
em ‘O Crepúsculo dos deuses’ (1950),
e em Diane Keaton, no filme “Annie
Hall” (1977), para construir a imagem de
Charlô, feita por Irene Ravache. “Charlô
usa turbantes, lenços, veludo molhado,
túnicas com pantalonas e pele colorida
para ninguém protestar”, diz Marilia,
que para Mariana Ximenes acredita nas
blusas com laço.
Uma das apostas da figurinista
é o visual de Roberta, interpretada
por Glória Pires. “A peça-chave da
personagem é o chemisier bem
colorido e modernizado . Um modelo
vermelho usado com pulseira de pedras
turquesas. Achei o chemisier tão
mulher sustentada!”, diz Marilia, que
para Juliana, papel de Mariana Ximenes,
acredita na blusa de seda com laço e
sandálias super coloridas.

Recycled chemisier for “Guerra dos Sexos”
In “Guerra dos Sexos”, Marília
Carneiro thought of Gloria Swanson
in ‘The Twilight of the Gods’ (1950),
and Diane Keaton in” Annie Hall
“(1977), to build up the image of
Charlô, played by Irene Ravache.
“Charlô wears turbans, scarves,
wet velvet, tunics with pantaloons
and colorful skin for anyone to
protest, “says Marilia.
One of the bets from this
costume designer is the look of
Roberta, played by Gloria Pires.
“A key part of the character is a very
colorful and modernized chemisier.
A red model used with a turquoise
stone bracelet. I figured the chemisier
so mistress-looking! “ says the
costume designer, who believes
in silk blouse with lace and super
colorful sandals for Juliana,
Mariana Ximenes’ role.
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Perfume étnico em “Salve Jorge”
“O Clone”, “Caminho das Índias” e agora
“Salve Jorge”. Sempre que uma novela
de Glória Perez está no ar, um perfume
étnico invade a cidade. Mas se nas duas
primeiras, ele foi muito acentuado, em
“Salve Jorge”, o estilo é cosmopolita com
cheiro turco. Emilia Duncan e Sabrina
Patrocínio viajaram a Istambul e à
Turquia para a pesquisa mas evitaram o
caminho radical da fantasia.
Segundo Sabrina Patrocínio, Oriente
e Ocidente estão bem equilibrados.
“Istambul é uma cidade globalizada.
Não é Marrocos nem Índia. Não adianta
esperar da novela a galera do Império
Otomano”, avisa Sabrina. Estamparia
de lenço, réplicas de joias em prata com
turquesas, pedra símbolo da região,
coletes bordados e estamparia ikat dão
o toque étnico na medida exata.
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Foto TV Globo | Renato Rocha Miranda

Foto TV Globo

Carminha,
estilo copiado

Glória Pires, novo corte de
cabelo em “Guerra dos Sexos”

Ethnic Perfume in “Salve Jorge”
“O Clone”, “Caminho das Índias”
and now “Salve Jorge”. Whenever a
novel by Gloria Perez is on, an ethnic
scent invades the city. But if it was
very sharp in the first two, in “Salve
Jorge” the style is cosmopolitan with
a Turkish touch. Emilia Duncan and
Sabrina Patrocínio traveled to Istanbul
and Turkey for research but avoided
the radical path to fantasy.
According to Sabrina Patrocínio, East
and West are well balanced. “Istanbul
is a globalized city. It is not Morocco,
nor India. No use to expect to find in the
novel the galley of the Ottoman Empire”,
says Sabrina. Scarf stampings, silver
jewelry replica with turquoise, stone
symbol of the region, embroidered vests
and ikat stamping give an ethnic touch
to the exact extent.
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Casa Cor Rio 2012 _ Casa Cor Rio 2012

Fashion, art, sports and culture, schedule yourself here!

2012
Pré-lançamento do Caderno Perfil Inverno 2013 _
Pre-launch of Winter 2013 Profile Book (date TBD)
Quer saber sobre as
a deFinir | TBD macrotendências e ações
comportamentais que influenciarão a moda
na próxima temporada? Não perca essa
palestra, resultado da pesquisa de tendências
do SENAI Moda Design, que acontece durante
o Rio-à-Porter. Fique por dentro das datas pelo
facebook/senaimodadesign e pelo twitter@
senaimodadesign
Evento oficial da moda
brasileira no Rio de Janeiro,
onde marcas importantes do país apresentam
suas coleções do inverno 2013. Acontece duas
vezes por ano: Primavera/Verão 2013/2014, de 22
a 26 de março de 2013, e Outono/Inverno 2014,
de 15 a 19 de outubro de 2013.

7 > 9 nov

The first international festival of creativity in Latin
America will happen in Rio between November
21st and 25th . The first edition celebrates Rio de
Janeiro as a member of the international network
of creative districts, DC Network, and receives the
9th and the 2nd Forum of Creativity World Biennale,
consolidating the city as global creative platform.
Redesign and Urban Transformation will be the
themes of the 9th edition of the Forum, which will
feature renowned names discussing solutions to
cities. The Biennial will display the creations of
contemporary artists.

Want to know about the macro trends and
behavioral actions that will influence fashion next
season? Do not miss this lecture, the result of
Senai Moda Design’s research trends, which takes
place during the Rio-à-Porter. Check facebook/
senaimodadesign and twitter@senaimodadesign

Pier Mauá: Av. Rodrigues Alves, Saúde.
www.criofestival.com

Rio Design Indústria _ Rio Industrial Design

Promovido pelo Senai Moda
Design, o evento tem como
objetivo sensibilizar o setor produtivo para
o design, aproximar indústria e criativos e
disseminar ações de instituições que apoiam a
inovação por meio do design. Fique por dentro
das datas pelo facebook/senaimodadesign e pelo
twitter@senaimodadesign

22 nov

Official Brazilian fashion event in Rio de Janeiro, where
the country’s leading brands present their winter 2013
collections. It happens twice a year: Spring / Summer
2013/2014, from 22 to 26 March 2013, and Fall / Winter
2014, from October 15th to October 19th 2013.

A 22ª edição da Casa Cor Rio
ocupa um casarão construído
em 1922, para ser o Hotel Sete de Setembro
e que foi sede do internato da Escola de
Enfermagem Anna Nery (1926-1973) e, mais
tarde, da Casa do Estudante Universitário (19731995). Apostando na moda e nos condomínios
do século XXI, com estrutura de hotel e alta
tecnologia disponível, reúne 72 arquitetos,
decoradores e paisagistas que criaram 50
ambientes numa área de mais de 4 mil m².

> 19 nov

Píer Mauá: Av. Rodrigues Alves, Saúde
www.ffw.com.br/fashionrio

Rio-à-Porter Inverno 2013 _ Rio-à-Porter Winter 2013

O salão de negócios de moda
e design que reúne as marcas
participantes do Fashion Rio e representantes de
Núcleos e Polos produtivos do Estado. Promove
o encontro entre grifes e compradores do Brasil
e do mundo. Tem duas edições: Primavera/Verão
2013/2014, de 25 a 27 de março de 2013, e Outono/
Inverno 2012, de 15 a 18 de outubro de 2013.
The official fashion and design business salon
at Fashion Rio gathers participating brands and
representatives from fashion Districts and Centers
throughout the state. The salon promotes the
encounter between brands and buyers from Brazil
and the world. It also has two editions: Spring /
Summer 2013/2014, from 25 to 27 March 2013, and
Fall / Winter 2012, from 15 to 18 October 2013.

Curta Cinema 2012 _ Short Film Festival

www.rioaporter.com.br

http://curtacinema.com.br

6 > 9 nov
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Primeiro festival internacional
de criatividade da América
Latina. A primeira edição celebra o Rio de
Janeiro como membro da rede internacional de
distritos criativos, DC Network, e recebe o 9º
Fórum e a 2ª Bienal Mundial da Criatividade,
consolidando a cidade como plataforma criativa
mundial. Redesign e Transformação Urbana será
o tema da 9ª edição do Fórum, que contará com
nomes respeitados na discussão de soluções
para as cidades. A Bienal mostrará as criações de
artistas contemporâneos.

21 > 25 nov

Moda, arte, esporte e cultura, agende-se aqui!

Novembro / November
Fashion Rio Inverno 2013 _ Fashion Rio Winter 2013

CRio _ crio

A 22ª edição do Festival
Internacional de Curtas do
Rio de Janeiro apresenta cerca de 300 filmes
nacionais e estrangeiros.

1 > 8 nov

The 22nd edition of the International Short Film
Festival of Rio de Janeiro features about 300
domestic and foreign films.

Sponsored by Senai Moda Design, this event
aims to raise awareness for design in the
productive sector, creative bringing closer together
industrial and creative people and disseminate
institution actions to support innovation through
design. Check facebook/senaimodadesign and
twitter@senaimodadesign

The 22nd edition of Casa Cor Rio occupies
a mansion built in 1922 as the Hotel Sete
de Setembro, and later the headquarters of
the boarding Anna Nery School of Nursing
(1926-1973) and the Student House University
(1973-1995). Inspired on fashion and on the 21st
century condos with hotel structure and high
technology available, Casa Cor brought together
72 architects, decorators and landscapers who
created 50 environments over an area of 4,000

m².
Avenida Rui Barbosa, 762, Flamengo
www.casacorrio.com.br
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Fevereiro / February
Giro Verão 2013/14 _ Giro Summer 2013/14

A partir da pesquisa de
tendências e viagens às
principais capitais da moda, o SENAI Moda
Design promove o seminário “Giro”, que nessa
edição apresenta as tendências para o verão
2013/14. Fique por dentro das datas pelo
facebook/senaimodadesign e pelo
twitter@senaimodadesign

a deFinir | TBD

From a research on trends and trips to major
fashion capitals, SENAI Moda Design promotes
the seminar “Giro”, which in this edition presents
the trends for summer 2013/14. Check facebook/
senaimodadesign and twitter@senaimodadesign

março / march
Fashion Rio Verão 2014 _ Fashion Rio Summer

Evento oficial da moda brasileira
no Rio de Janeiro, onde marcas
importantes desfilam suas coleções do verão
2014. São duas edições por ano. De 15 a 19 de
outubro acontece a de Outono/Inverno 2014.

22 > 26 mar

Official Brazilian fashion event in Rio de Janeiro,
where major brands parade their collections
summer 2014. There are two issues per year.
From October 15th to 19th the Autumn /
Winter 2014 edition takes place.
http://ffw.com.br/fashionrio/

Rio-à-Porter Verão 2014 Rio-à-Porter Summer 2014

O salão de negócios de
moda e design oficial do
Fashion Rio reúne as marcas participantes
do Fashion Rio e representantes de Núcleos
e Polos produtivos do Estado. Promove o
encontro entre grifes e compradores do Brasil
e do mundo. O Rio-à-Porter tem duas edições
por ano. A próxima é a de Outono/Inverno 2014,
de 15 a 18 de outubro de 2013.

25 > 27 mar

The official design and fashion business
salon at the Fashion Rio gathers participating
brands and representatives of fashion Centers
and productive Districts from the state of Rio
de Janeiro. The salon promotes the encounter
between brands and buyers from Brazil and the
world. Rio-à-Porter has two editions per year.
Next is the Fall / Winter 2014, from October
15th to October 18th 2013.
www.rioaporter.com.br
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Pré-lançamento Caderno Perfil Verão 2014 _
Pre-launch of Winter 2014 Profile Book
Quer saber sobre as
25 > 27 mar macrotendências e ações
comportamentais que influenciarão a moda na
próxima temporada? Não perca essa palestra,
resultado da pesquisa de tendências do SENAI Moda
e Design, que acontece durante o Rio-à-Porter.
Want to know about the macro trends and
behavioral actions that will influence fashion
next season? Do not miss this lecture, the result
of SENAI Moda Design’s research trends, which
takes place during the Rio-à-Porter.

Abril / april
Preview Inverno 2014 _ Preview Winter 2014

A partir da pesquisa de tendências,
o SENAI Moda Design promove
palestra com o preview para o inverno 2014.

a definir | TBD

From the trend research, SENAI Moda Design
promotes a lecture with the preview for winter 2014.
www.firjan.org.br

junho / june
Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013 _
FIFA Confederations Cup Brasil 2013
A 9ª edição da competição,
15 > 20 jun realizada a cada quatro anos
pela FIFA, acontece como prévia da Copa do
Mundo. Serão oito times: a Espanha, classificada
como campeã da Copa do Mundo de 2010, o
Brasil, que participa como país-sede, e seis
campeões continentais. Os jogos acontecerão
em cinco cidades brasileiras, em estádios já
prontos para o Mundial de 2014.
The 9th edition of the competition, held every
four years by FIFA, happens as Preview World
Cup. There will be eight teams: Spain, ranked as
champion of World Cup 2010, Brazil, participating
as the host country, and six continental champions.
The games will take place in five Brazilian cities
with stadiums ready for the World Cup 2014.
http://pt.fifa.com/confederationscup/index.html

julho / july
Anima Mundi _ Anima Mundi

Festival Internacional de
Animação do Brasil. Realizado
há 20 anos, exibe produções nacionais e
internacionais em curta e longa metragem.
Informa, forma, educa e diverte utilizando
as infinitas possibilidades da linguagem de
animação. Há programação de atividades para
crianças e adolescentes.

19 > 28 jul

International Brazilian Animation Festival.
Conducted for 20 years now, this festival shows
national and international productions in short
and feature films. Informs, shapes, educates
and entertains using the infinite possibilities of
animation language. There are special activities
for children and teenagers.

Fevest _ Fevest

Criada em 1990, a Fevest é
hoje a maior feira brasileira
de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima
que acontece em Nova Friburgo. São mais de
3000 m² de feira, mais de 100 estandes num
evento com desfiles de moda, exposição,
palestras e bons negócios.

4 > 6 ago

Founded in 1990, Fevest is now the largest Brazilian
fair of underwear, beach, fitness and raw materials
that happens in Nova Friburgo. More than 3,000
m², over 100 booths, along with fashion shows,
exhibitions, lectures and bargains.
www.fevest.com

www.animamundi.com.br

Maratona da Cidade do Rio de Janeiro _
Rio de Janeiro City Marathon
A Maratona do Rio começa
7 jul
na Praça do Pontal / Praia da
Macumba, no Recreio dos Bandeirantes e percorre
a belíssima orla da cidade por 42km, até o Aterro
do Flamengo. Para os iniciantes, acontece em
paralelo a Meia Maratona (21km), que parte
da Praia do Pepe, na Barra, e a Family Run, que
percorre apenas 6km do Aterro do Flamengo.

setembro / september
XVI Bienal do Livro Rio _ Rio Book Biennial

The Rio marathon starts at Praça Pontal / Praia
da Macumba, in Recreio and runs through the
beautiful city shore for 42km until the Flamengo
Park. For beginners, it happens in parallel to Half
Marathon (21km), that starts of from Pepe beach
in Barra, and Family Run, thatruns just 6km in
Flamengo embankment.
www.maratonadorio.com.br

Agosto / august
Giro Inverno 2014 _ FIFA Confederations Cup Brasil 2013

Confirmação das tendências
para o inverno 2014, em evento
promovido pelo SENAI Moda Design. Fique por
dentro das datas pelo facebook/senaimodadesign
e pelo twitter@senaimodadesign

a definir | TBD

Confirmation of trends for winter 2014,
in an event organized by SENAI Moda Design.
Check facebook/senaimodadesign and
twitter@senaimodadesign

Em 30 anos, a Bienal do Livro
se tornou um dos eventos
literários mais importantes do país. Mais de 300
expositores ocupam uma área de 55 mil metros
quadrados e atraem até 110 mil pessoas por dia. Há
programação de palestras e eventos de lançamento.
O país homenageado em 2013 será a Alemanha.

29 ago > 8 set

In 30 years, the Book Biennial has become
one of the most important literary events in the
country. More than 300 exhibitors occupying an
area of 55 thousand square meters attract up to
110,000 people per day. There are lectures and
book launch events. The country to be honored in
2013 will be Germany.
Riocentro: Avenida Salvador Allende, 6.555, Barra da Tijuca
Tel.: +55 (21) 3035-3100
www.bienaldolivro.com.br
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setembro / setember
Fashion Night Out _ Fashion Night Out

Morar Mais por Menos _ Dwell More for Less

Evento internacional, criado
a definir | TBD por Anna Wintour, editora
da “Vogue” americana em 2009 para turbinar
o consumo com shoppings e lojas abertos até
meia-noite. Acontece anualmente em setembro
nas principais cidades do mundo. No Rio de
Janeiro, o burburinho se concentra no Shopping
Fashion Mall e no Shopping Leblon, que recebem
diversas atrações como DJs, shows, lançamentos
de livros, visita de atrizes, celebridades e muita
gente bonita passeando pelos corredores. É para
se divertir, ver e ser visto!

Evento de decoração anual,
a definir | TBD que acontece desde 2004,
comprometido em mostrar soluções criativas,
inovadoras e ao mesmo tempo acessíveis para
quem deseja realizar o sonho da casa decorada.
Segue também os conceitos de sustentabilidade,
priorizando o melhor aproveitamento de recursos,
e defende a inclusão social e a brasilidade.
Annual decoration event, held since 2004
and committed to show creative, innovative
and yet affordable solutions for those who want
to fulfill the dream of a decorated home. It also
follows the concepts of sustainability, prioritizing
the best use of resources, and supports social
inclusion and Brazilianity.

International event, created in 2009 by Anna
Wintour, editor of American “Vogue” magazine to
boost consumption with malls and shops open until
midnight. It is held annually in September in major
cities worldwide. In Rio de Janeiro, the buzz focuses
on Fashion Mall Shopping and Shopping Leblon,
which foster several attractions as DJs, concerts,
book launches, visiting actresses, celebrities and
beautiful people roaming the corridors. It’s great
fun, to see and to be seen!

outubro / october
Fashion Rio Inverno 2014 _ Fashion Rio Winter 2014

Evento oficial da moda brasileira
a definir | TBD no Rio de Janeiro, onde marcas
importantes do país lançam suas coleções.
O Fashion Rio acontece duas vezes por ano.
A próxima edição, de Primavera/Verão, está
programada para março de 2014.
Official Brazilian fashion event in Rio de Janeiro,
where the country’s leading brands launch their
collections, Fashion Rio happens twice a year. Next
issue, Spring / Summer, is scheduled for March 2014.
http://ffw.com.br/fashionrio/

Rio-à-Porter Inverno 2014 _ Rio-à-Porter Winter 2014

Museus e Centros Culturais | Museums and Cultural Centers

CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) _
CCBB (Bank of Brazil Culture Center)
Prédio de linhas neoclássicas, construído em 1880,
sempre esteve ligado à vida financeira da cidade.
Nos anos 20 foi sede do Banco do Brasil. Em 1989
virou um dos Centros Culturais mais importantes
do Rio patrocinando projetos e promovendo a arte
Neoclassical styled, this building from 1880 has
always been linked to the financial life of the city.
In the 20s it was the headquarters of the Bank of
Brazil. In 1989 became one of the most important
cultural centers of Rio sponsoring projects and
promoting art.

até 13 jan | until 13 jan

Tel.: +55 (21) 2274-5815
www.morarmais.com.br

Festival do Rio _ Rio Festival

ArtRio _ ArtRio

Salão de negócios oficial das
marcas que desfilam no Fashion
Rio, e outras que compõem Polos e Núcleos criativos.

Terceira edição da Feira
Internacional de Arte
Contemporânea do Rio de Janeiro, que promete
ocupar o posto de maior da América Latina com a
participação de várias galerias de arte nacionais e
internacionais.

5 > 8 nov

The third edition of the International Fair of
Contemporary Art in Rio de Janeiro promises to
occupy the position of the largest in Latin America
with the participation of several national and
international art galleries.
Pier Mauá: Av. Rodrigues Alves, Saúde
www.artrio.art.br

146

FELIPE COASTH/DIVULGAÇÃO

15 > 18 out

Kylie
minogue no
festival
do Rio

Official business salon of the brands that parade at
Fashion Rio, and other creative Districts and Centers.
www.rioaporter.com.br

Preview verão 2014/15 _ Summer 2014/15 Preview

Será a 15ª edição do maior evento
a definir | TBD de cinema da América Latina.
Uma programação intensa de filmes e festas que
agita a cidade, com a presença de atores, atrizes e
diretores internacionais.

(datas a definir) / (dates TBD)
Quer saber quais serão as tendências de
comportamento que influenciarão o verão
2014/15? O SENAI Moda Design revela tudo no
evento Preview Verão.

This will be the 15th edition of the biggest cinema
event in Latin America. An intense schedule of films
and parties shakes the city with the presence of
actors, actresses and international directors.

Want to know about the macro trends and
behavioral actions that will influence summer
2014/2015? Senai Moda Design reveals them all at
Summer Preview,

www.festivaldorio.com.br

www.firjan.org.br

“Impressionismo: Paris e a Modernidade” com
85 obras do Museu D’Orsay em Paris. Monet,
Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Renoir, ToulouseLautrec, Degas e Pissarro. Veja de perto os artistas
ilustres do movimento.
“Impressionism: Paris and Modernity”, an exhibit of
85 works from the Museum D’Orsay in Paris. Monet,
Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Renoir, ToulouseLautrec, Degas and Pissarro. Take a closer look at
the notorious artists of the movement.
CCBB: Rua Primeiro de Março, 66, Centro
Tel.: +55 (21) 3808-2020
www.bb.com.br/portalbb/home22,128,10151,0,0,1,1.
bb?codigoMenu=9887
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Museus e Centros Culturais | Museums and Cultural Centers

Instituto Moreira Salles _ Moreira Salles Institute

Estilo modernista, com um painel de azulejos de
Burle Marx em plena natureza carioca, o Instituto
funciona na antiga casa do banqueiro Walther
Moreira Salles. Com cinema, um gostoso café,
oferece exposições sempre com ótima curadoria.
Modernist style, with a tile panel by Burle Marx in
full carioca nature, the Institute is located at the
former home of the banker Walther Moreira Salles.
Cinema, a delicious coffee shop, it always offers
well curated exhibitions.

até 17 fev | until 13 jan

MAM (Museu de Arte Moderna) _ Museum of Modern Art

Projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo
Reidy em estilo modernista, o prédio atual do
MAM foi aberto em 1958. Além de ter as coleções
de Gilberto Chateaubriand e de Joaquim Paiva
em seu acervo, recebe exposições de artistas
renomados, nacionais e estrangeiros.
Designed by architect Affonso Eduardo Reidy in
modernist style, the current MAM building opened
in 1958. In addition to hosting the collections of
Gilberto Chateaubriand and Joaquim Paiva in its
estate, it always brings to town exhibitions by
renowned artists, domestic and foreign.

até 9 dez | until 9 dez

Museu Nacional de Belas Artes _ National Fine Arts Museum
O acervo do MNBA, localizado no centro num
prédio de 1908, começou com a coleção que D.
João VI trouxe de Portugal em 1808. Imperdível:
a Galeria Brasileira Moderna e Contemporânea,
que reabre em janeiro de 2013 depois de extensa
reforma, exibindo cerca de 180 obras do acervo
estrelado do museu com trabalhos de Portinari,
Amilcar de Castro, Tarsila do Amaral, entre outros.
The MNBA collection, centrally located in a building
from 1908, which began with the collection D. João
VI of Portugal brought in 1808. Must-see: the Brazilian Modern and Contemporary Gallery, reopened in
January 2013 after extensive renovation, showing
nearly 180 works from the starred museum’s collection with works by Portinari, Amilcar de Castro,
Tarsila do Amaral, among others.

até 9 dez | until 9 dez

Oi Futuro _ Oi Future

Promove a união entre arte, tecnologia e
linguagens através da vasta programação de
exposições, cinema, teatro e eventos multimídia.
Oi Futuro promotes the blend of art, technology and
languages through the vast schedule of exhibitions,
film, theater and multimedia events.

24 nov > 01 dez | 25nov > 01 dez
Em novembro (24/11 a 01/12) acontece o
Multiplicidade. Com curadoria de Batman
Zavareze, traz performances, mostras de cinema
e discussões sobre temas ligados ao transcinema,
mostrando diversas linguagens audiovisuais.
In November (Nov 24th to Dec 1st) Multiplicity will
be on. Curated by Batman Zavareze Multiplicity
brings performances, film shows and discussions
on topics related to transcinema, showing various
audiovisual languages.
Oi Futuro Flamengo: Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo
Tel.: + 55 (21) 3131-3060
Oi Futuro Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 54, Ipanema.
Tel.: +55 (21) 3131-9333
www.oifuturo.org.br

Paço Imperial _ Imperial Palace
Exibe trabalhos do multifacetado artista sulafricano William Kentridge, que cria gravuras,
desenhos e animações com mensagens políticas
e sociais, colocando em evidência seu processo
criativo pouco convencional.
Until 17/02/13 it will feature the works by multifaceted South African artist William Kentridge,
who creates prints, drawings and animations with
political and social messages, highlighting his
unconventional creative process.
Outro destaque da programação de 2013 será a
exposição fotográfica do francês Jacques Henri
Lartigue (1894-1986), conhecido por clicar as
aristocratas parisienses, corridas de carro e
aviões. Em março (data a definir)

Não perca “Amor”, exposição de Luiz Zerbini,
até 09 de dezembro. Como parte da comemoração
do Ano de Portugal no Brasil, o MAM receberá a
exposição de pinturas da portuguesa Vieira da
Silva (19/12/12 a 17/02/13); e obras do escultor Rui
Chafes (10/04/13 a 16/06/13). Outro destaque da
programação será a retrospectiva da artista plástica
Adriana Varejão (16/01/13 a 17/03/13) uma das
mais importantes e celebradas do momento.

Em 2012, dentro do Ano de Portugal no Brasil
haverá a mostra “Columbano e Rafael Bordallo
Pinheiro” (29/11 a 03/03/13), com obras de
dois dos artistas portugueses mais relevantes
do século XIX, vindas do Museu do Chiado em
Lisboa, seguida de “Bordallo Pinheiro – artistas
contemporâneos” (02/04/13 a 07/05/13). Em
junho (11/06/13 a 15/09/13) o museu recebe
pinturas do Museu do Vaticano, entre elas obras
de Michelangelo, Rafael e Caravaggio.

Another highlight for 2013 schedule will be the
photography exhibition by Jacques Henri Lartigue
(1894-1986), well known by clicking the Parisian
aristocrats, car racing and airplanes. In March
(date to be determined)

Do not miss “Love” exhibition by Luiz Zerbini, until
December 9th. As part of the celebration of the Year
of Portugal in Brazil, MAM will receive the exhibition
of paintings by Portuguese artist Vieira da Silva
(12/12/19 to 13/02/17) and the works by sculptor Rui
Chafes (13/10/04 to 13/06/16). Another highlight
of the schedule will be a retrospective of the artist
Adriana Varejão (13/16/01 to 13/17/03), one of the
most important and celebrated of the moment.

In 2012, in the Year of Portugal in Brazil there will
be the exhibition “Columbanus and Rafael Bordallo
Pinheiro” (11/29 to 13/03/03), with works by two of
the most important Portuguese artists of the nineteenth century, coming from the Museu do Chiado
in Lisbon, followed by “Bordallo Pinheiro - contemporary artists” (13/02/04 to 13/05/07). In June
(13/11/06 to 13/09/15) the museum receives paintings from the Vatican Museum, including works by
Michelangelo, Raphael and Caravaggio.

IMS: Rua Marques de São Vicente, 476, Gávea
Tel.: +55 (21) 3284-7400
http://ims.uol.com.br

Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Tel.: +55 (21) 2240-4944
www.mamrio.com.br

Avenida Rio Branco, 199, Centro (Cinelândia)
Tel.: +55 (21) 2219-8474
www.mnba.gov.br
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Prédio de 1699, palco de passagens da nossa
história. Foi sede do governo do Brasil, e hoje
é um centro cultural com exposições,
biblioteca, lojas e cinema.
This 1699 colonial building was the scene of many
historic events in our history. It was Brazil colony
government hall and is now a cultural center with
exhibits, a library, shops and cinema.
Praça Quinze de Novembro, 48, Centro
Tel.: +55 (21) 2533-4407
www.pacoimperial.com.br
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INSTITUIÇÕES DE APOIO

POLITICAS GOVERNAMENTAIS

Support Institutions

GOVERNMENT POLICIES

SISTEMA FIRJAN
SENAI moda Design | Sistema FIRJAN

Há 10 anos, o SENAI Moda Design, o centro de inteligência em moda e design do Sistema FIRJAN,
atua no setor da moda, tornando-o inclusivo e fundamental para o desenvolvimento econômico
e social do estado do Rio. Tudo isso, porque nossa cidade possui enorme potencial criativo,
principalmente, devido ao ambiente natural em que vivemos, o que o faz do Rio uma potência
na Indústria Criativa. Nosso trabalho, que começou voltado para a moda, hoje promove outras
indústrias desse setor, cujo principal insumo é a criatividade, como o design, a cultura, o audiovisual
e muitos outros. Incentivar a criatividade é fundamental para a indústria. Por esse motivo, o Sistema
FIRJAN vai inaugurar a Casa FIRJAN da Indústria Criativa, um espaço cultural e educacional, voltado
ao estímulo empresarial e ao incentivo de novas propostas. Em breve, a Casa FIRJAN da Indústria
Criativa vai estar aberta para mostrar que além de bonito, o Rio é criativo por natureza.
For 10 years, SENAI Fashion Design, the center of intelligence in fashion and design from FIRJAN System, acts
in the fashion industry, making it inclusive and fundamental to social and economic development of the state
of Rio. All this because our city has huge creative potential, mainly due to the natural environment we live in,
that turns Rio into a powerhouse in the Creative Industry. Our work, that began focusing fashion, promotes
today other industries in this sector, whose main ingredient is creativity, such as design, culture, audiovisual
and many others. Encouraging creativity is fundamental to the industry. For this reason, FIRJAN System
will inaugurate the Creative Industry FIRJAN House, a cultural and educational space aiming at stimulating
enterprise and the encouragement of new proposals. Soon, the Creative Industry FIRJAN House will be open to
show that, in addition to beautiful, Rio is creative by nature.

SEBRAE/RJ

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio de Janeiro promove a competitividade, o
desenvolvimento sustentável e fomenta o empreendedorismo. O objetivo estratégico é aumentar a
contribuição das empresas na produção nacional, incrementar a participação no mercado externo,
com especial atenção ao comércio justo, e estimular a geração de empregos. Em seu programa para
empresas avançadas, oferece soluções para gestão empresarial na área de moda, abordando os
seguintes pontos: Estratégias Empresariais; Gestão da Inovação; Planejando para Internacionalizar;
Gestão Financeira: do Controle à Decisão; Decisão Empresarial na Visão Sistêmica.
The Support Service to Micro and Small Businesses in Rio de Janeiro promotes competitiveness, sustained
development and entrepreneurship fomentation. The strategic aim is to increase the contribution of
companies to the national production, increase the participation in external markets with special
attention to fair commerce, and to stimulate the generation of new jobs. The program for advanced
companies offers managerial solutions in fashion over the following points: Managerial strategy,
Innovation Management, Planning Internationalization, Financial management: from Control to
Decision; and Managerial Decision with Systemic Vision.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS (SEDEIS)
State of Rio de Janeiro Government
Economy, Energy, Industry and Service Development Department (SEDEIS)

O Governo do Estado do Rio de Janeiro estimula o desenvolvimento da indústria da moda,
por meio de incentivos fiscais, de crédito, com juros diferenciados, orienta as Micro e Pequenas
empresas e apoia a organização dos Arranjos Produtivos Locais. A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Energia, Indústria e Serviços tem em suas atribuições o design, segmento considerado
estratégico. O Rio + Design é uma das ações que esta Secretaria implementa para promover e
agregar maior valor aos serviços e produtos fluminenses.
The State Government of Rio de Janeiro stimulates the development of the fashion industry through tax
incentives, differentiated credit and interest rates, guides the micro and small enterprises and supports
the organization of Local Productive Arrangements. The Department of Economic Development, Energy,
Industry and Services has design in its mission, an industry segment deemed strategic. The Rio + Design
is one of the actions that this Department implements to promote and add greater value to services and
products made in the State of Rio de Janeiro.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro City Hall

INSTITUTO PEREIRA PASSOS (IPP)
Pereira Passos Institute (IPP)

O Instituto Pereira Passos (IPPRio) é uma autarquia da Prefeitura do Rio de Janeiro e tem como
missão, produzir dados e análises para subsidiar o planejamento e a avaliação de políticas públicas.
O Instituto também cria e coordena projetos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social
do município.
Entre as áreas prioritárias do IPPRio, destaca-se o programa Rio Capital da Indústria Criativa, que se
dedica a fortalecer o desenvolvimento do setor de Moda e Design, incluindo ações para atração de
empresas e investimentos; formação de mão de obra; apoio a arranjos produtivos locais e estímulo à
Economia Criativa.
www.rio.rj.gov.br/ipp
The Pereira Passos Institute’s (IPP) is a City of Rio de Janeiro autarchy , whose mission is to produce data
and analyses for the planning and evaluation of public policies. The Institute also creates and coordinates
strategic projects aimed at the social and economic development of the city.
Among IPPRio’s priority fields, the program “Rio Capital of Creative Industry” seeks to strengthen the
development in the Fashion and Design area, adding actions to attract companies and investment; labor
force qualification, support to local productive arrangements and stimulating Creative Economy.
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expediente
editorial staff

SISTEMA FIRJAN | FIRJAN SYSTEM

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN
Federation of the Industries of the State of Rio de Janeiro - FIRJAN
Presidente | President Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira
SENAI-RJ / Departamento Regional do Rio de Janeiro
SENAi-RJ / Rio de Janeiro regional Department
Diretor Regional | Region Director Maria Lucia Telles
Diretoria de Inovação e Meio Ambiente
Board of Innovation and Environment
Diretora | director Marilene Carvalho
SENAI Moda Design
Gerente Executiva | SENAI Fashion Design Executive Manager Cristiane Alves
Técnicos | Technicians Ariane Alves

SEBRAE/RJ

Diretor Superintendente | Superintendent Director Cezar Vasquez
Diretor | Director Evandro Peçanha
Diretor | Director Armando Clemente
Gerente da Área Industrial | Industrial Area Manager Renato Regazzi
Coordenadora Estadual dos Projetos de Moda | State Coordinator for Fashion Projects Andréia Lopes
Consultora dos Projetos de Moda | Fashion Project Consultant Roberta Kauffmann

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | State of Rio de Janeiro Government

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS (SEDEIS)
Economy, Energy, Industry and Service Development Department (SEDEIS)
Secretário | Secretary Júlio Bueno
Subsecretária de Estado de Comércio e Serviços | Services and Commerce Sub-Secretary Dulce Ângela Procópio de Carvalho
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro City Hall
Prefeito | Mayor Eduardo Paes
INSTITUTO PEREIRA PASSOS (IPP)
Pereira Passos Institute (IPP)
Secretário Municipal da Casa Civil | Municipal Civil Secretary Guilherme Nogueira Schleder
Presidente | President Eduarda La Rocque
Gerente do Núcleo de Indústrias Criativas | Creative Industries Unit Manager Carla Simonelli

EQUIPE EDITORIAL | PUBLISHING TEAM

Edição | Editor in Chief Heloisa Marra (HM Moda Mídia)
Reportagem | Reporter Ana Claudia Lopes
Tecnologia | Technology Luiz Guilherme
Direção de Arte | Art Director Chris Lima (Evolutiva Estúdio)
Projeto Gráfico | Graphic Project design Evolutiva Estúdio
Designers Pedro Lima, Luisa Henke, Caroline Barros, Cristhian NavVar e Guilherme Pontes
Estampas da Totem | Totem’s imprints Estamparia Totem
Segmentação das Grifes | Brand Segmentation Valéria Delgado, Coordenadora do SENAI MODA DESIGN
Impressão | Printing Gráfica Di Giorgio

Video

D ireção | Director Ian Costa, RoubaCena (www.roubacena.com.br | contato@roubacena.com.br)
Imagens e Edição | Cinematographer and editor Mano Brandão (mariobrandao22@gmail.com)
Trilha Sonora | Soundtrack Breno Ungierowicz, Rio Cabana (brenoung23@gmail.com)

Produção Executiva | Executive producer Carolina Gomes

