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Vol Fioravantte
Estilista

Gaúcho promove festa de 
inauguração do novo Beira-Rio 

El Monasterio Del Monte Popa 
        Myanmar I Birmânia   

Turismo

Gerson Alonso Machado - Alemão

Gaúcho brilha com seus 
Efeitos Especiais  
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Dr. Luciano B. Moreira
                                                 CRM 6424 
            Médico I Dr. em Cirurgia
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     Fábrica I Loja Pronta Entrega
     Rua Emílio Keidann, 117
     Protásio Alves I Porto Alegre I RS
     Fone: (51) 3386-4168 

Malhas Faraó

Confeccionamos vestidos, blusas, camisetas, 
camisas polo, casacos, sueter, sobre leg, calça 
leg, toucas, mantas, polainas, e uniformes. 

Atacado & Varejo - E  Pronta Entrega

Você cria e Malhas Faraó Confecciona

 Viscolycra
 Meia Malha
 Algodão
 Poliester                                     
 Malhas 
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Serviços:

- Lavagem Predial e Residêncial
- Limpeza de Fachadas
- Reposição de Pastilhas e Cerâmicas
- Lavagem de Caixa D´água
- Conservação de Telhado
- Pintura Abertura

                 Parcelamento Direto 36 Vezes

                                   Aceitamos
                     Cartão de Crédito I Cheque

Serviços:

- Pintura Predial e Residêncial
- Conservação de Fachadas
- Pintura Interna
- Colocação de Piso
- Reforma em Geral

- Casas
- Aptos
- Predios
- Sobrados

Central de Orçamento
Fone: (51) 9501-5041
Email: orcamento@gmail.com

Av. Protásio Alves 6600 I bloco 14 I 901 I Protásio Alves I Porto Alegre I RS              

 Atuação desde 1995

   
  Prestando Serviços de            
  Mão de Obra

19 anos
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Fone I Fax : (51) 3351-9632
                     (51) 8421-3094
Email: giovanacaffe@yahoo.com.br

MAKI PERSONAL ESPRESSO

Maki é a nova máquina para café espresso distribuída pela 
Caffé Teichner. Leve e robusta, é ideal para ser usada na sua 
casa, consultório, sítio, barco e nas suas viagens!

Café espresso pronto e cremoso em apenas um minuto!
Experimente os nossos Blends: Clássico, Roma ou Orgânico.
Espresso italiano, café do Brasil.

Para outras informações, consulte nossa representante.

Desde 1922, a Torre fazione di Caffè Teichner utiliza os 
mais seletos grãos de café brasileiros na composição de 
seus blends para expressos de qualidade e os oferece 
nos mais tradicionais bares de Roma, berços do café ex-
presso no mundo.

A Caffè Teichner utiliza grãos brasileiros e máquinas ita-
lianas na preparação de um café expresso cremoso, en-
corpado e que deixa o sabor no paladar durante muito 
tempo.

A experiência e competência nos pontos de torra e na 
seleção do café, aliadas à tecnologia de um sistema 
prático e inovador, garantem qualidade, versatilidade, 
limpeza e economia no atendimento.

Conheça nossos produtos

Café Clássico
Aroma intenso e sabor suave com um 
toque final ligeiramente ácido. 
O clássico blend da família Teichner 
em Roma.

Café Descafeinado
O sabor Teichner sem cafeína.

Café Orgânico
Socialmente correto, saudável e isento 
de produtos químicos.

Chá de Limão
O primeiro de nossa linha de chás.

Caffè Roma
Aprecie um café Veramente italiano.
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 2013 chega ao Brasil
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Skate Profissional

  Stand Up Paddle

   Equilibrio Total  

 

  Turismo na Turquia

   Istambul

   Empresária

   Nicole Antunes

   Malhas Faraó

  
  Greenpeace

   Campanha pelo 

   Desmatamento Zero

  Fotografia Eduardo Lim
a

Ronaldinho Gaúcho 
    lança marca 

Colunistas
Rafaela Koehler Zanella

Aline Strunkis

Denis Valente

Médica

Nutricionista

Cirurgião Plástico

 Machu Picchu 
 Para o Turismo
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Camila Hoffmann
Fisioterapeuta
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            Apartir de
         10X de R$ 15,90
         Comece a receber nossas edições

www.revistasulwell.com.br/assinesulwell

Credibilidade, alcance, confiabilidade,  potencialização de conteúdo e informação, 
segmentação, atualização constante que a revista  proporciona. 

       Público - Alvo: Feminino  (65%)
                                 Masculino (35%)
        Classe: A,B e C.
        Faixa Etária: Sem destinção
        Cobertura: Impresso, Online
        Tiregem: 5 mil
        PDV: Bancas, Cafés, Supermercados.    
        PDV: 500  todo o Estado.

Conteúdo  e  Informação
Promover  Vendas

Fortalecer  Marcas



Para fechar esta edição passamos por uma bateria de sabores diferentes, 
que nos abrilhantou, com presenças vips; e nossos colaboradores pre-
sentes que nos encantam dia a dia. O nosso Obrigado !
Conhecemos o grande amigo Edson Erdmann, que encantou cada gaú-
cho colorado na edição do novo beira-rio. Sabor de muito sucesso!! 

Reunimos nesta edição conteúdos em evidência no momento atual, com 
personalidades, atletas, empresários de alto nível, empresas de quali-
dade. E muita matéria sensacional.
Nossa sulwell teve nesta edição muitos parceiros colaboradores que res-
gataram muitos assuntos de interesse do público em geral. O turismo 
internacional foi assunto de destaque nesta edição, contados de forma 
diferente, por nossa amiga convidada - repórter Rafaela Fernandes que  
nos presenteou com uma matéria direto de Bali. Adoramos!     
    
Chegamos com muito trabalho, muito esforço nesta edição, que foi um 
enorme desafio. Mas notamos que cada edição da sulwell será um grande 
desafio, e um grande prazer.

Nosso objetivo é estreitar ainda mais nossos laços e reafirmar nosso com-
promisso com o Rio Grande do Sul. Com a intenção de surpreender mais 
e mais nossos leitores, queremos e vamos lutar para mostrar personali-
dades, atletas, profissionais de alto nível em cada edição da sulwell. 

   
                                                    Obrigado.

                                                  Boa Leitura!

                                                    Editorial

edito
rial
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Edson Erdmann 
Diretor Histórias Incríveis Entretenimento

Edson Erdmann, Diretor da Histórias Incríveis Entretenimento, 
produtora especializada em cinema, televisão e eventos 
artísticos, assina, em conjunto com a Engage, empresa 
de eventos do Grupo RBS, a série de eventos que marca 
a reinauguração Estádio Beira-Rio, com destaque para o 
espetáculo “Os Protagonistas”.   

“Uma festa inesquecível e um motivo de orgulho para todos 
os colorados. As pessoas se emocionaram muito, com toda 
a história do Internacional sendo recontada em grande estilo” 
- disse o colorado Erdmann. Segundo Erdmann, Porto Alegre 
assistiu a um espetáculo único. 

“Foi um espetáculo de imersão, não contemplação. Voltamos 
a 1969 (quando o estádio foi inaugurado) e contar tudo o que 
ocorreu até agora” — acrescentou o diretor.

O espetáculo usou recursos de alta tecnologia em projeção 
multimídia e efeitos especiais, cenas de teatro e uma condução 
musical composta por orquestra, coral e a participação de 
grandes artistas. Foram mais de duas horas de um espetáculo. 
Trabalhamos com um conceito muito mais parecido com o das 
Olimpíadas do que com qualquer outro tipo de show — afirmou 
Erdmann.

Os  jogadores do  Internacional, ídolos  de  todas as épocas, 
conduziram o espetáculo , relatando glórias, como a conquista 
do título mundial, em 2006, ou os momentos difíceis vividos na 
década de 1990.  
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Em um espetáculo com muita música (foi montada uma orquestra com 
300 integrantes), luz, projeções e efeitos especiais (com participação 
do Gerson Alemão, do filme o Tempo e o Vento, mais de mil pessoas  
atuam em cena, entre bailarinos, figurantes e atores fora a equipe de 
bastidores. 

Festa “Os Protagonistas” 
marcou a abertura oficial 
do estádio.

Fonte:  Grupo RBS, Terra, Histórias Incríveis Entretenimento                                 
Fotografia: Edu Lima                                                              

Kd
oz

e
M

ar
ke

tin
g 

&
 Im

pr
en

sa

sulwellrevista 15revistasulwell.com.br I assine sulwell

Entretenimento I Destaque
sulwell



Grandes ídolos do time,Falcão, Fernandão, Figueroa, Fabiano, Gabiru, 
Valdomiro, Caçapava, D’Alessandro, dentre mais de 30 nomes, estarão 
presentes no evento. 

Todos gravaram depoimentos exclusivos para o espetáculo, com histórias 
deliciosas de bastidores das conquistas coloradas.

O espetáculo será dividido por décadas, 70, 80, 90 e 2000 e será embalado 
por diversas atrações musicais destas épocas: uma verdadeira viagem no 
tempo. 

Nos palcos do novo Beira-Rio, uma orquestra completa formada por 100 
músicos, um coral de 200 vozes e 1,5 mil artistas, encerram a noite com o 
DJ inglês FatboySlim.

Os Protagonistas terá também grandes nomes da musica nacional, como 
Blitz, Papas da Língua, Hermes Aquino, Kleiton e Kledir, Cachorro Grande, 
Nenhum de Nós e Duca Leindecker. 

As participações especiais de Elton Saldanha, Victor Hugo, Neto Fagundes, 
Pirisca Greco, Marcelo do Tchê, Fernando do Ó, Ernesto Fagundes, Edu 
Nascimento, Frank Solari, Ana Lunardi e Ataque Colorado.                          

Fonte:  Grupo RBS, Terra, Histórias Incríveis Entretenimento                                 
Fotografia: Cristhian Vargas ( Grupo Gigante Para Sempre )

Novo Beira-Rio
          O espetáculo Os Protagonistas marca a abertura do novo Beira-Rio
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Equipe de peso

A equipe artística de Os  Protagonistas  foi  
escolhida a dedo e tem nomes de peso do 
cenário artístico nacional e internacional, 
como o mega Lighting Designer das 
Olimpíadas de Londres e grandes estrelas 
mundiais, o Patrick Woodroffe (Rolling Stones, 
Lady Gaga); o renomado cenógrafo paulista, 
Ze Carratu; o artista plástico Lucas Isawa 
(Criança Esperança); a coreógrafa Janice 
Botelho ( O Papa no Brasil); a figurinista de 
cinema, Tania Oliveira, e os efeitos especiais 
de Gerson Alemão (O Tempo e o Vento). 

rência e obedeça ao conceito artístico que 
ele criou. Ele é, pessoalmente, um entusiasta 
da história do seu time do coração e este é 
um dos seus projetos mais autorais”, explica 
Valéria Chalegre.

“Vamos contar a história do Internacional por 
meio da música, da fotografia e de imagens, 
despertando sentimentos e emoções. 

Em cada década vamos relembrar o que 
éramos, o que acontecia no mundo, em 
Porto Alegre e no Internacional. Enfim, a 
história das nossas vidas, conta o diretor”.                              
Por Valéria Chalegre

A produção musical é do  maestro Dudu 
Trentin. A magia da computação gráfica conta 
com mais de 35 profissionais da Dr. Smith. 

Os  textos  das  décadas foram especialmente 
escritos por Luis Fernando Verissimo, Martha 
Medeiros, Luis Augusto Fischer e Frank 
Jorge. O roteiro final tem assinatura de Valéria 
Chalegre, roteirista e sua sócia na produtora, 
o escritor e grande conhecedor da história 
do Internacional, Luis Augusto Fischer, e o 
roteirista Leo Garcia, além, é claro,do próprio 
diretor, criador do conceito do espetáculo 
“Ele cuida de cada detalhe do texto, aprova 
palavra a palavra, para que tudo tenha coe- 
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REDE GLOBO

Na TV GLOBO, Edson Erdmann dirigiu grandes eventos musicais: 
Faustão (Copa de 1998), Criança Esperança, AMIGOS (Zezé Di 
Camargo & Luciano, Chiitãozinho & Xororó e Leonardo). 
Realizou a transmissão de vários Carnavais Globeleza, entre eles o 
Carnaval dos 500 anos, na Sapucaí, ao vivo para mais de 40 paises. 
Implantou o humorístico MegaTom, com Tom Cavalcante.

Em 2004, dirigiu o Show dos 450 anos de São Paulo, com 25 horas 
de duração, ao vivo, do Ibirapuera, incluindo o programa Novelando, 
que, mesmo de madrugada, obteve 19 pontos de audiência com en-
trevistas com os maiores autores, atores e diretores da casa.

Dirigiu, por sete anos, o produto Linha Direta, Linha Direta Justiça e 
Linha Direta Mistério, programa líder de audiência e agraciado com a 
Medalha Tiradentes, da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, e o 
Prêmio Vladimir Herzog, concedidos pelos serviços que o programa 
presta à sociedade.

Destaca-se a sua atuação como diretor dos especiais Linha Direta – 
Justiça, que ajudou a conceber e implantar, com os episódios Zuzu 
Angel, Fera da Penha, Carlinhos, Chico Picadinho, Bateau Mouche IV 
(super-produção eleita pela casa como um dos quatro melhores pro-
gramas da Rede Globo em 2004) e As cartas de Chico Xavier (maior 
audiência média do programa).

Em 2005, dirigiu os primeiros especiais do Linha Direta – Mistério: 
Edifício Joelma, incêndio dos anos 70 que aterrorizou o Brasil; 
Operação Prato, sobre a aparição de discos voadores numa cidade 
do norte brasileiro; EQM, sobre as intrigantes experiências de quase 
morte, e o Zé Arigó, mineiro que encarnava o Dr. Fritz.

Em 2006, colocou no ar o especial “O Incêndio do Gran Circus Norte 
Americano”, mais uma super produção que representou a tragédia 
ocorrida na década de 60, em Niterói. Com Hans Donner, fez a nova 
abertura e conceito visual do programa.

Jornalista, com mestrado em comunicação social pela PUC/RS, 
Edson Erdmann acumula 25 anos de televisão e diversos prêmios 
nacionais e internacionais.

Sua atuação no mercado teve início com a sua própria produtora 
de vídeo, na década de 80, enquanto ainda cursava o ginásio. 
Dirigiu, na RBS TV, inúmeros produtos em formatos completamente 
diferentes: de jornalísticos, como o Jornal do Almoço, aos especiais, 
como o Carnaval, Garota Verão, Planeta Atlântida entre outros. Por 
quatro anos, esteve à frente do musical Galpão Crioulo, com prêmios 
internacionais do New York Festival Television. 

Na RBS, teve sob sua direção grandes shows que marcaram a 
memória dos gaúchos, como “José Carreras nas Missões” e logo 
depois “Luciano Pavarotti e Roberto Carlos Juntos”. Ainda para a 
RBS, como diretor de programas e criador de produtos, implantou a 
TVCom.

Na PUC/RS, foi professor de telejornalismo por quase 10 anos, tendo 
formado boa parte desta nova geração de jornalistas que hoje ganha 
maturidade nas telas da RBS e da Globo. Na universidade, foi o 
precursor do SET Universitário, Festival de Comunicação que reúne, 
há 20 anos, os trabalhos dos alunos mais promissores do Mercosul.

Em São Paulo, implantou o programa “Brahma Sports” no canal 
ESPN. Em 2002, no Rio de Janeiro, também dirigiu e criou o 
espetáculo com a Arteplan, A Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, na superprodução do show da Turma da Mônica. Foi diretor 
de shows no Rock’n Rio 3.

Fonte:  Grupo RBS, Terra, Produtora Histórias Incríveis                                                            

Fotografia: Edu Lima

Edson Erdmann

Também dirigiu, para as comemorações dos 40 anos da TV 
Globo, o clipe da campanha “Diga Bom Dia”, com todo o 
elenco da casa, reunido em uma mesma ocasião. Na noite 
de aniversário da TV Globo, dirigiu a Grande Festa de Gala, 
num show que contou 3000 horas de produção em 3 horas 
ao vivo e reuniu no palco os maiores astros da casa e, na 
platéia, todo o elenco.

Em 2007, Edson Erdmann assumiu a direção da novela das 
18h da TV Globo, Eterna Magia, sob o núcleo de Carlos 
Manga e direção geral de Ulysses Cruz e grande elenco: 
Malu Mader, Thiago Lacerda, Maria Flor, Osmar Prado, 
Irene Ravache são alguns dos atores que estiveram sob sua 
direção.

Neste mesmo ano, Edson Erdmann esteve entre os fina-
listas do Emmy Awards, o maior prêmio da televisão mun-
dial, pela sua direção no especial do Linha Direta – Justiça, 
“A Chacina da Candelária”, sobre o extermínio de crianças 
de rua pela polícia do Rio de Janeiro, nos anos 80, onde 
destacou-se pela direção de atores.

Em 2010, dirigiu o Criança Esperança, com efeitos de alta 
tecnologia ao fazer interagir os desenhos animados da 
Maurício de Souza com os apresentadores do programa, ao 
vivo. Neste mesmo ano, foi diretor do programa Domingão 
do Faustão. 

Como sócio e diretor da Histórias Incríveis, Produtora 
Cultural e Audiovisual, oferece serviços de direção artística 
para cinema, teatro e shows musicais, elaboração de 
roteiros originais e adaptações, produção executiva e 
desenvolvimento de projetos culturais.
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Pela Histórias Incríveis e na área de dramaturgia, realizou o 
Ciclo Nacional de Workshops de Interpretação para TV, que já 
ocorreu com sucesso no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pelotas, 
São Paulo e Brasília, sendo que dos trabalhos realizados na 
capital federal resultou o curta-metragem “Caixa de Sombras”. 

Em sua edição avançada realizada no início de 2008, gravou 
com seus alunos o média-metragem “O Livro Vermelho”. Ainda 
em 2008, fruto deste projeto educacional, dirigiu a realização 
do média-metragem infanto-juvenil “Volta ao Mundo” e 
“As Nove Musas da Memória”. Em 2009, gravou o média-
metragem “31 - Os Últimos Desejos dos Últimos Segundos do 
Ano” e o filme “Autorretrato”, documentário musical de Kleiton 
& Kledir, por ocasião das gravações do seu 2o. DVD. 

Desde meados de 2010, atende a conta de publicidade da 
gravadora Som Livre, também das Organizações Globo, 
tendo dirigido mais de 100 comerciais de artistas de todos os 
gêneros.

Também assumiu a produção dos projetos institucionais 
da gravadora, atendendo diretamente às necessidades da 
direção da empresa.

Em 2011, foi convidado para dirigir e produzir a XXa. Edição 
do Prêmio Açorianos de Música, realizado em 26 de abril 
deste mesmo ano, na sua cidade natal, Porto Alegre. Foi 
considerado o Oscar da Música do sul do Brasil.

Entre 2011 e 2013, dirigiu por três vezes seguidas o Criança 
Esperança, pela TV Globo, sempre inovando e surpreendendo, 
implantando novas tecnologias e batendo metas de audiência. 

Pelas Histórias Incríveis, criou, dirigiu e produziu os espetáculos 
da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, incluindo 
a Santa Missa, celebrada pelo Papa Francisco.

Foi dele a criação do considerado maior FlashMob do 
mundo, em saudação ao novo Papa, e a direção dos shows 
que colocaram mais de 3 milhões de pessoas na Praia de 
Copacabana.

Em 2014 lança espetáculo “Os Protagonistas”, para a 
reinauguração do estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, um 
dos estádios credenciados pela FIFA para a Copa do Mundo. 

Entre várias outras ações que comemoram a reabertura do 
estádio, este musical multimídia, criado e dirigido por Edson, 
será encenado por orquestra, ballet, atores, artistas nacionais 
e internacionais, totalizando mais de 1500 pessoas em cena. 
Projeções 360o e mapping fazem parte da sua produção 
audiovisual para o espetáculo, cheio de efeitos especiais e 
que vem sendo amplamente divulgado pela imprensa. O 
público previsto é de 55 mil pessoas.

Fonte:  Grupo RBS, Terra, Histórias Incríveis Entretenimento                                 
Fotografia: Edu Lima
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Família Erdmann
Criar e dirigir o espetáculo em Porto Alegre significou o sacrifício de 
ficar longe dos filhos no período mais difícil da vida da família: Erik, 
dois anos,  foi diagnosticado com leucemia linfoide aguda no início 
do ano passado e fez seu tratamento no INCA – Instituto Nacional do 
Câncer, no Rio de Janeiro, com o acompanhamento da sua mulher. 
“Ficar em Porto Alegre trabalhando para o espetáculo, sabendo de 
toda esta situação do meu filhote, internado por mais de 100 dias no 
hospital, foi das coisas mais difíceis que já vivi. Mas sei que estou 
deixando aqui um legado para todos os colorados, inclusive meu 
filho. Foi assim que construímos o número do espetáculo chamado 
“Cápsula do Tempo”: uma oportunidade para deixarmos, por escrito, 
o que queremos que nossos filhos saibam de nós, daqui a outros 45 
anos, quando a cápsula for aberta”. 

Agora, um ano depois, com o resultado mais positivo dos últimos 
exames da doença e com grandes esperanças de uma cura definitiva 
– o diretor está feliz de ter feito a escolha certa e conta com companhia 
da mulher e dos filhos em Porto Alegre, na reta final dos preparativos 
do espetáculo: “Meu maior presente, e de todos que prepararam este 
projeto gigante, foi termos pensado e m emocionar a toda uma nação 
vermelha e... A nós mesmos. Criamos as mais fortes emoções... E 
saber que meu filho estará aqui no dia da reinauguração, com minha 
filha e minha mulher, é um presente de Deus. É com eles aqui que 
tudo isso faz sentido”, diz, emocionado. “Agora, todos nós somos 
protagonistas da nossa própria história!”, diz, fazendo referência ao 
nome do espetáculo.

Edson Erdmann é também um homem muito família. Contar a história do 
Internacional o fez relembrar da tradição de torcer pelo seu time, herdada do 
seu pai, da sua avó e do seu avô, dos encontros familiares, das idas ao Beira-
Rio desde os tempos de infância. Ele, que tem praticamente a mesma idade 
do Beira Rio, sente-se mesmo parte da história do estádio.

Morando no Rio de Janeiro desde que foi trabalhar para a TV Globo, ele 
confessa saudades daqueles tempos em que comer um cachorro quente na 
saída do jogo, na companhia do pai, o dentista Edgar Erdmann, era a maior 
diversão. Casado com a jornalista e roteirista Valéria Chalegre há 10 anos, 
Edson é pai de dois filhos, uma menina de cinco anos, Elena, e um menino 
de dois anos, Erik.

Texto: Valéria Chalegre                                                                                   
Fotografia: Arquivo Pessoal

Fotografia Fred C
olorado
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Data Evento
15 a 17 de Julho de 2014
das 10 às 19hs - Vale dos Vinhedos
Fundaparque - Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves I RS

Ambiente totalmente climatizado - Ar condicionado 
em 100% do evento

OPORTUNIDADES I NEGÓCIOS I TENDÊNCIAS 

Fone (51) 3316 3100
aliando moda , negócios e turismo

                         www.fenim.com.br
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Sulwell:  Quais  as  maiores  dificuldades  no  trabalho  de 
efeitos especiais no tempo e o vento?
 
Gerson Alemão: O tempo foi curto nas preparações de algumas 
das mais importantes cenas de Efeitos Especiais, a Batalha e a 
Invasão as Missões. Muitas vezes tivemos que trabalhar virando 
noite. Sob a pressão da produção e nossa mesmo pois sempre 
tive muita autonomia de atuação. Mas o compromisso de fazer 
muito bem feito apesar das circunstâncias.  Preciso  citar  o tra-
balho incrível do Departamento de Figuração de Bagé e dos vo-
luntários que trabalharam com afinco para estas grandes cenas 
acontecerem , parabéns a eles e a todos do município que parti-
ciparam de alguma forma. 

Sulwell: O que o público viu em termos de efeito especial no 
filme?
Gerson Alemão:  Além de ver, sentir, pois o efeito de uma ex-
plosão é impactante, tiros de canhão, incêndio na aldeia indígena. 
Tudo evidentemente com muito critério e cuidados com a segu-
rança. Também tivemos coisas suaves e singelas como vento e 
alguns momentos flores voando.

Sulwell: Como  foi  se  adaptar  nas  locações, tendo  em 
vista que muitas foram em locais de difícil acesso?
Gerson Alemão: Olha, não tem nada que eu não tenha feito ou 
estado que não tenha alguma dificuldade (risos) lugar difícil de 
filmar, onde dormir,  comer, passar  frio, com  mosquitos. A gente 
acostuma, enfim, acaba fazendo parte da vida e da profissão,  en-
tão encaro com bom humor!

Fotografia: Arquivo Pessoal
Texto Equipe Sulwell

“Efeitos Especiais”
 Gerson Alonso Machado - Alemão
 Produtor Técnico de Efeitos Especiais

Sulwell: Quais os próximos trabalhos depois do Filme e Minis-
série O Tempo e o Vento ?
Gerson Alemão: Depois do filme e a minissérie para tv globo o 
Tempo e Vento. Trabalhei na produção do evento JMJ da vinda do 
Papa ao Brasil no Rio de Janeiro (2013), com a Produtora Históri-
as Incríveis, e dirigido pelo Diretor de Criacão do evento “Edson 
Erdmann”. 
Atualmente estou novamente no Rio Grande do Sul em Porto 
Alegre, trabalhando no espetáculo de reinauguração do estádio 
do Beira Rio. Um dos maiores espetáculos já realizado dentro de 
um estádio de futebol na América Latina, ou melhor do mundo. 
Novamente dirigido pelo diretor de criação do espetáculo Edson 
Erdmann proprietário da produtora histórias incríveis associada a 
Engage Eventos (Empresa do Grupo RBS)   

Sulwell: Depois deste evento há algum convite voltado para 
cinema?
Gerson Alemão: Sim. Fui convidado pelo Diretor Caco Souza, e 
produtora executiva Rosana Oda da Produtora Vira Lata Filmes de 
São Paulo, para trabalhar na produção do filme contando a vida 
do início da banda calypso. O convite foi feito para eu trabalhar  
como diretor de platô, e produtor técnico de efeitos especiais. Mas 
fico muito feliz de ter voltado ao mercado de produção de eventos.

Gerson Alemão (21) 99941 7521
(21) 7895.8642 / ID: 24*39036
(51)  9941 7522
site: www.efeitobrasil.com

 Sulwell: Como foi o seu trabalho no Filme o tempo e o  
 vento?
 Gerson Alemão: Gratificante sem dúvida. Poder trabalhar sob a  
 direção de um  grande Diretor como  o “Jayme Monjardim” e com  
 uma equipe de produção tão qualificada, só me gera orgulho. Um  
 grande filme épico, com  todos elementos , romance , batalhas e  
 História. Conta  formação  do  Rio Grande do Sul  e  as  disputas  
 territoriais. Sou gaúcho, não bairrista mas apaixonado pela minha 
 terra e poder voltar a ela já que moro no RJ há 15 anos  foi muito  
 bom. Bagé realmente nos acolheu e foi no pampa que revi amigos 
e conheci pessoas maravilhosas, o saldo foi muito positivo.

Sulwell: Vc realizou um trabalho diferenciado no cinema na-
cional, atuando em três frentes neste filme? Como foi isso?

Gerson Alemão: Esta não foi a primeira vez que realizei es-
tas várias funções em um filme, fiz todas as locações ,frente de 
produção e efeitos especiais  ia fazer também  direção de platô  
como ja fiz em vários trabalhos ,nao se sabe no mundo alguém 
que em um filme tenha feito isso. A experiência do Filme começou 
em dezembro e foi ate o fim das gravações de Bagé. 
Completei 33 anos de atividade profissional  ligada ao cinema , as 
produtoras me procuram por este acumulo de experiência então a 
cada trabalho o que for solicitado procuro atender com o máximo 
de presteza.
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Um profissional que estiver usando algum dos produtos da Li-
nha Executiva Conceito será identificado mesmo sem ele trans-
mitir o que faz ou o que representa.
A Linha Executiva Conceito Andreia Grezzana trará consigo 
este haporte fazendo com que esse profissional seja visto como 
um profissional diferenciado e sofisticado.
A Grife Andreia Grezzana possui várias linhas de produtos, des-
de: bolsas, sapatilhas, scarpins, botas, malas, frasqueiras, 
jaquetas, necessaire, carteiras, porta celulares, entre outros, 
todos produtos em couro legítimo.
A Grife Andreia Grezzana traz na sua Linha Clássica o charme 
da combinação, pois ela quer trazer ao mercado novamente o 
charme da mulher com seus acessórios e utilitários que fazem a 
diferença no seu look. Nessa linha vocês vão encontrar bolsas 
com os mesmos detalhes nas sapatilhas e scarpins, para trazer 
uma combinação mais sofisticada, onde qualquer peça de roupa 
que estiver usando com uma Bolsa AG, Sapatilha AG tornará 
seu look charmoso e visivelmente diferenciado de uma mulher 
de bom gosto.

Texto: Grife Andreia Grezzana
Fotografia: Micheli Karoly  

Andreia Grezzana Administradora e Empresária no ramo de 
moda em couro, traz para esse mercado um novo conceito em 
moda.
Fundada em 2012 . A Grife Andreia Grezzana, surgiu através de 
anos de pesquisa da Empresária Andreia, ao qual trabalhou por 
anos no mercado coorporativo executivo, onde identificou uma 
lacuna referente a moda em couro. 
Suas linhas e coleções são distintas e são referência para seu 
público. A marca possui linhas destintas, como: Linha Execu-
tiva Conceito, Linha Premium e a Linha Casual.
A Grife Andreia Grezzana vem ser ousada no mercado, poís 
vem com um conceito ainda não trabalhado e explorado no mer-
cado brasileiro. 
Por muitos anos Andreia Grezzana atuou no mercado executivo 
e percebeu que esse mercado necessitava de um produto que 
pudesse facilitar e dar suporte ao executivo. Andreia Grezzana 
sempre usou seu nome como referência de responsabilidade, 
comprometimento e seriedade. A Grife Andreia Grezzana vem 
para o mercado na sua Linha Executiva Conceito tornar-se um 
facilitador.  Como facilitador ?Toda Linha Executiva Conceito 
será um facilitador para identificar no mercado um profissional 
de sucesso.
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Rua Anita Garibaldi, 1650 - Sobre Loja 
Porto Alegre / RS

Fone (51) 3574-4896
         
Atendimento 
        Segunda a Sexta das 10hs às 19hs,   
        Sábados das 10hs às 17hs 

facebook.com/trecuori

          @raqueltrecuori

  Fotografia: Clara Zarth 
  Modelo Carolina Figueira

Estilo  I Moda
sulwell
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             empre visando  o  conforto, beleza  e  qualidade  para  suas  clientes,  a 
             TRE CUORI  atende  agora  também  as  “gatinhas apaixonadas” com  
             a TRE CUORI KID’S.
Com as  mesmas  estampas das  mamães, cores  vibrantes  e  alegres, elas não 
poderiam ficar de fora.  Mantendo, é claro, o  estilo  sugerido  pela empresária  e 
educadora  física  Raquel  Figueira, hoje  a  TRE CUORI KID’S  atende  dos  2 
aos 10 anos.
Seus  vários  modelos, cores, estampas  e  tecidos tecnológicos, ( Legs, blusas, 
regatas, casacos, macacões, calças, top,...) fazem  da TRE CUORI  uma opção 
diferenciada a todas as mulheres apaixonadas por atividades  física com  peças 
para vestir do fitness até passeios e lazer.
Atendemos também a lojistas.                                                                       
                                                                 Fotografia: Clara Zarth 

 Modelo Kids:  Vivian Escobar
 Texto: Paula Escobar

  

Rua Anita Garibaldi, 1650 - Sobre Loja 
Porto Alegre / RS

Fone (51) 3574-4896
         
Atendimento 
              Segunda a Sexta das 10hs às 19hs,   
              Sábados das 10hs às 17hs 

facebook.com/trecuori

          @raqueltrecuori

Tre Cuori e Tre Cuori Kids 
moda fitness e lazer para mulheres e gatinhas apaixonadas.   

S Kd
oz

e
M

ar
ke

tin
g 

&
 Im

pr
en

saEstilo  I Moda
sulwell

sulwellrevista 23revistasulwell.com.br I assine sulwell



Estilo  I Moda
sulwell

revistasulwell.com.br I assine sulwellsulwellrevista24

Fábrica / Pronta Entrega
(51) 3319 7855
(51) 84291054

 Modelo Jéssica Morais

  Fotografia Edu Lim
a 



www.artesanalroupas.com.br
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Fábrica / Pronta Entrega
(51) 3319 7855
(51) 84291054
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                 urgida há vinte e sete anos na cidade de Porto  
                 Alegre no Rio Grande do Sul, pela iniciativa de 
                 talentosos artesãos, a Artesanal possui clientes   
                 em todo o país, provando o quanto o seu estilo  
 é clássico e bem recebido, perfeito para o clima tropical  
 brasileiro.
 A roupa Artesanal é autêntico, corfortável e colorida! 
 Diferencia-se pelo seu processo manual  de  estamparia,  
 que explora a milenar técnica de tingimento “tie-dye”, ori-  
 ginária dos povos primitivos da África e Ásia.
 Muito difundida no final dos anos 60, e  popularizada  pe-  
 los híppies, essa estampa tornou-se  clássica e vem para  
 dialogar com as tendências da  moda atual, e com outras  
 peças do guarda-roupa de nossas clientes.

                 s peças da marca são tingidas separadamente  
                 e cada  uma  torna-se  única e especial, ídeais  
                 para quem busca originalidade.
                 Confeccionadas para todos os  manequins,  in-   
 clusive os  tamanhos  grandes, vestem  com  elegância e  
 conforto, em tecidos leves como rayon, sedas e crepes.  
 A  roupa  Artesanal  pode transitar em diversas ocasiões,  
 podendo estar presente na cidade, praia ou campo.

Texto: Equipe Artesanal
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 VOL FIORAVANTTE 
 Estilista

 Vol Fioravantte é reconhecido  por  assi-
 nar  vestidos  exclusivos  sob  medida  e  
 prêt- à -porter para  mulheres  elegantes  
 e arrojadas. 
 Há 12 anos  o estilista  cria  modelos  de
 alta  costura  apostando  na  irreverência
 com que seus traços  ilustram cada  de-
 talhe para a confecção da peça.

 Vol conquistou debutantes, formandas,         
 noivas e mulheres sofisticadas por sua  
 simpatia e requinte nas criações.

 A  Maison Vol  Fioravantte  é um espaço  
 acolhedor e preparado para atender pro- 
 jetos personalizados para eventos es-
peciais e inesquecíveis.

   
O estilista recebe suas clientes por meio 
de  agendamento, e  participa de  todas 
as etapas do processo de desenvolvi-
mento, juntamente com uma equipe es-
pecializada em trabalhar com tecidos 
diferenciados, que exigem alto padrão de 
qualidade e acabamento.

Na Maison existe uma mescla do moder- 
no com o versátil, inclusive com peças 
prontas para um evento de última hora 
que requer luxo e exclusividade. 

Para Vol vestir uma mulher com estilo é 
compreender a sua alma.

Texto: Patricia Zingali                                                         
Fotografia: Maicoln  Robert

   

 Maison Vol Fioravantte
 Rua André Puente, 415  Bairro   
 Moinhos de Vento - Porto Alegre

Atendimento Agendado
Fone: (51) 3028 1184
           (51) 3085 1185

 facebook.com/volfioravantte

                     @volfioravantte

    www.volfioravantte.art.br
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Todos nós queremos ter uma vida bem melhor, mais sau-
dável, com qualidade que façam com que a gente tenha 
menos problemas num futuro nada distante. 
Hoje em dia, até mesmo as crianças, que eram pra ser 
todo aquele centro de saúde e vitalidade, estão sofrendo 
com doenças crônicas, como a obesidade, devido a má 
informação tanto delas, quanto dos pais. 

Levar uma vida mais saudável requer, principalmente 
muita força de vontade de quem está interessada em 
começar, ou melhor, recomeçar. 
Quando a gente cogita as possibilidades, a gente começa 
a pensar no que poderíamos fazer. Pois bem, saúde num 
todo, não quer dizer você ter um grande pique para correr 
uma maratona, e nem que você apenas comece a comer 
coisas saudáveis e não praticar atividades nenhuma. 

É um misto dos dois, e mais a sua consciência, porque 
de nada adiantaria que você fosse saudável, e que você 
fosse infeliz, porque não teria um pique para poder con-
tinuar.

Sabemos que ter uma alimentação regrada é essencial 
para a nossa vida. Alimentarmos-nos de forma inadequa-
da, sem horário, faz com que a gente tenha o péssimo 
hábito de estar sempre sem fome, e logo, as refeições do 
dia deixaram de ser feitas. 

Pois bem, pensando nisso, os nutricionistas afirmam que 
você deve sim manter o seu estomago cheio, porém, 
diferente de muitas formas que a gente faz.

O café da manhã é a refeição mais importante do dia, 
porque é nele que a gente quebra todo aquele jejum, as 
outras de sono que a gente ficou sem comer, por isso, 
frutas num geral são sempre muito bem vindas no café. 

  Saiba levar uma vida sadia 

Invista também no carboidrato, como um pão, por mais 
que seja integral, para que você tenha forças para enfren-
tar o dia que vem. 
Porém, isso não quer dizer que durante o intervalo que 
se segue, você não deva comer para se alimentar bem 
no almoço, a dica seria que você comesse coisas mais 
naturais, como uma fruta, uma barra de cereal, e nada que 
pudesse tirar o seu apetite,apenas diminuir. 
Quando a gente fala em saúde pelos alimentos, a gente 
pensa só em salada, enquanto não é verdade também. 

Verduras num geral sempre fazem um bem, por isso, 
são indicadas para todas as pessoas,porém, só elas não 
fazem o efeito que você quer. Um exemplo disso seria a 
quantidade de nutrientes que você encontra num pedaço 
de bife, arroz, e no feijão, que é a mais fonte de ferro que 
há.

Fotografia  Edu Lima
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Distribuição Gratuita

Tiragem 10 mil 

  Empresária 

     K
arina Kammerer

   inaugura loja em Porto Alegre 

Zenk Boutique

Novo BMW X1 
 2013 chega ao Brasil
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Skate Profissional

  Stand Up Paddle

   Equilibrio Total  

 

  Turismo na Turquia

   Istambul

   Empresária

   Nicole Antunes

   Malhas Faraó

  
  Greenpeace

   Campanha pelo 

   Desmatamento Zero

  Fotografia Eduardo Lim
a

Ronaldinho Gaúcho 
    lança marca 

Colunistas
Rafaela Koehler Zanella

Aline Strunkis

Denis Valente

Médica

Nutricionista

Cirurgião Plástico

 Machu Picchu 
 Para o Turismo
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Camila Hoffmann
Fisioterapeuta

REVISTA  NAS BANCAS

            Apartir de

         de R$ 15,90 
      Bancas, Cafés, Supermercados 

www.revistasulwell.com.br/assinesulwell

Encontre sua Revista Sulwell

Adquira a sua revista Sulwell no site 

Assine revista sulwell e reverta R$ 1,00 real para campanha do agasalho.
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Fora que as frutas como sobremesas são altamente indi-
cadas por quem tem esse anseio de estar belo.

Frutas vermelhas, por exemplo, como os tomates, maçã, 
fazem com que você tenha até 50% de chance menor 
de você ter um câncer na próstata, no útero e ovários, a 
melância, por ter bastante água, evita câncer na bexiga, 
porque ela é diurética, e, além disso, ela ajuda na elimi-
nação do peso que você não quer ver na balança.
 
A batata entra nessa divisão porque ela crua, um pedaço 
dela consumido cru, pode curar gastrites e até mesmo 
ulcera. Então, quando a gente fala de saúde, a gente não 
pode esquecer que os alimentos que estão em nossa 
volta, deverão, com toda a certeza, fazer parte desse 
mundo saudável.

Porém, de nada adianta você ter  uma alimentação super 
equilibrada e regrada e não gastar nem metade das coi-
sas que você pretende. 

O que acontecerá é que você irá ingerir muito  mais e-
nergia, nutrientes necessário, e o que resulta no acúmu-
lo, logo o aumento de peso, devido a quantidade exarce-
bada de comia e a consumação de energia para o nosso 
corpo. 

Pois bem, para que isso seja evitado, o que temos que 
fazer é não apenas incrementar nossos hábitos, mais 
sim, incrementá-los e começar a pratica de esportes.
 
O esporte faz com que o nosso corpo sempre esteja 
em atividade, logicamente, o correto para que tudo isso 
comece a ser feito, é necessário que você passe por 
uma consulta medica para que você veja os riscos de tal 
percurso para com o seu organismo, assim, no atestado 
ficará claro o que você poderá fazer e aquilo que deverá 
ser evitado.

Pois bem, passado  isso  você  poderá  ingressar  numa 
academia, ou até mesmo em vários esportes de sua 
preferência, ou começar aquela caminhada matutina, 
quando você  levanta e tem aquela energia.

Fonte: Terra, Globo, Uol 
Produção: K12 Assessoria
Fotografia: Edu Lima
Fotografia Ilustração divulgação 



Se fossemos para indicar algum esporte, nos indicaría-
mos a natação,porque ela movimenta todos os múscu-
los do seu corpo, além do que, treina a sua respiração, e 
isso é ótimo para quem tem problemas respiratórios, por 
isso, é um esporte considerado completo, fora que você 
consegue obter sempre uma boa forma física, se você 
praticá-lo, devido a grande quantidade de energia que 
você gasta para o desempenho dessa função. 

Não adianta você pensar que não tem tempo, pelo 
menos uma caminhada, quando você chegar do seu 
serviço, para manter a boa circulação, um funciona-
mento correto do seu intestino, além de que, previne o 
infarto, já que treina o coração, querendo ou não.

Você começa a perceber que ter a sua saúde em dia, 
não depende de muitas coisas, lógico que exige mais 
um sacrifício, e a gente entende também que tem dia, 
que você quer apenas chegar, comer e deitar. 

É difícil você levar um pique assim todos os dias, porém, 
basta que você entre ao menos uma vez no seu ritmo, 
para que você tenha um grande empenho em desen-
volver. 

                                                                           

Lembre-se que ter uma vida saudável está muito mais 
além de uma questão de estética, é um em para a sua 
saúde, que tem como resultado você ter uma melhor 
aparência física. 

Você tem que pensar que se você fizer isso todos os 
dias, menos problemas você terá conforme a idade for 
passando. 
Conforme a gente fica velha, a tendência são as doen-
ças começarem a aparecer, porém, se você tiver uma 
vida preventiva, mais saudável, melhor de se viver, com 
toda a certeza, chegarão os problemas até você, porém, 
não com a mesma intensidade que você os tem, ou os 
teria se nada fosse efetivamente feito. 

São dicas simples, que faz com que o seu objetivo final 
seja alcançado, que é a boa forma e a melhor qualidade 
de vida. Por isso, cogite seriamente a possibilidade e 
comece o quanto antes para o seu próprio bem, as ativi-
dades físicas, e assim, atinja o seu objetivo e comece a 
curtir a sua vida de uma forma mais intensa e feliz.

Fonte: Terra, Globo, Uol
Fotografia: Uol Terra  
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Condominio

KharlWilly

Rua Afonso Lourenço Mariante, 1576 I Belém Velho I Porto Alegre I RS  -  Contato Fone: (51) 9721-4978 

Venda de Terrenos 10x30
 - Terrenos Plano
 - Rede Elétrica
 - Esgoto
 - Água
 - Próximo de Hospitais
 - 20 minutos do Centro
 - Ônibus na Porta
 - Farmácia
 - Escolas e Creches
 - Supermercados  

Venha para Belém Velho

     Condominio

Adquira já seu terreno, e comece agora 
mesmo a construir a casa do seu sonho.

Não perca tempo, visite o local.

Fo
to

gr
afi

a 
Ilu

st
ra

tiv
a

KharlWilly

 Informações 
Fone: (51) 9721-4978

KharlWilly
2014 I Carlos Kammerer

Condominio
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NUTRISTYLE 
                    Loja Especializada em Nutrição Esportiva, Estética e Saúde

 Av 24 de Outubro, 435 loja 9 I Galeria Champs Elysees I Moinhos de Ventos

               Nesta primeira edição da Sulwell em que escrevo,
              gostaria primeiramente de me apresentar.
            Me chamo Charline Tormen, sou nutricionista e atleta 
        de fisiculturismo. Estou muito feliz e honrada em poder 
escrever para os leitores da revista sulwell, pois sou uma 
amante do esporte e da nutrição, e vou poder passar para 
vocês um pouco da minha experiência e conhecimento.

Minha especialidade é a nutrição esportiva, voltada espe-
cialmente para quem busca um corpo em forma, através do 
emagrecimento, hipertrofia e definição muscular, e também 
para aqueles que buscam uma melhora na performance es-
portiva. Mas também tenho pacientes que apenas buscam 
uma vida mais saudável.

Já pratiquei diversos tipos de atividades físicas, e competi 
em diferentes esportes durante minha vida. Fui nadadora, 
jogadora de volei, corredora, joguei futebol, dancei ballet por 
10 anos, e pratiquei muita ginástica.
Hoje, meu foco está na minha nova paixão, o fisiculturismo 
fitness, e tenho me preparado nos últimos 2 anos para com-
petir. Este ano, felizmente, estrearei nos palcos, na catego-
ria Women`s Physique.

NUTRICIONISTA  ESPORTIVA  E  ESTÉTICA

Fotografia  E
du Lim

a 

Charline Tormen 

           A NUTRIÇÃO COMO ALIADA FORTE
A busca pelo corpo desejado tem se tornado um dos principais 
objetivos na vida de milhões de pessoas. No entanto, a falta 
de informação faz com que esse objetivo se torne algo quase 
impossível de ser alcançado para aqueles que tentam seguir 
algum tipo de “dieta de revista”. Como exemplo podemos citar 
muitas mulheres, que na tentativa de adquirir um corpo magro e 
definido, deixam de se alimentar, ou passam a comer somente 
frutas, e fazem horas de ginastica ou corrida todos os dias. Elas 
acreditam que estão levando uma vida saudável, apesar do 
cansaço, mas a gordura não diminui e o corpo não fica como 
gostariam.
O que essas mulheres irão obter se seguirem esse tipo de conduta?
Eu respondo. Corpos flácidos e com aspecto nem um pouco 
saudáveis, com radicais livres e, consequentemente, envelheci-
mento precoce.
As pessoas se desesperam quando o assunto é perda de gor-
dura, querem ver resultados rápidos e, na maioria das vezes, 
mudanças na balança. Todavia, para que um corpo fique com 
um aspecto magro e definido, é necessário desenvolver a mus-
culatura.

Essa musculatura trará consigo outros benefícios, entre eles a 
aceleração do metabolismo, que por sua vez aumenta o gasto 
calórico em repouso, durante o dia a dia e durante o sono.
Muitos de vocês, ao lerem isso, devem ter pensado: “Eu não 
gosto de ficar com músculos salientes, prefiro ser magro(a)”.
Entretanto, não se trata apenas de uma questão estética, mas 
também de saúde. Além disso, não é preciso que essa mus-
culatura seja saliente, ou seja, não é necessário muito volume 
muscular. 
A receita para desenvolver a musculatura é razoavelmente 
simples: A alimentação deve conter alimentos construtores de 
músculos, e estar de acordo com as necessidades calóricas do 
indivíduo.
O treinamento deve ser de um tipo e intensidade que estimulem 
a hipertrofia muscular.  E o último ingrediente, mas não menos 
importante, é o descanso. 8hs de sono por dia e 48hs de des-
canso, para cada grupo muscular treinado, é o mínimo que de-
veríamos ter.

Como minha especialidade é a nutrição, trarei aqui algumas di-
cas que costumam ser bastante eficientes em meus pacientes, 
tratando um pouco de rotina diária e suplementação.

Nutricionista Esportiva e Estética

Saúde I Esporte I Nutrição
sulwell



sulwellrevista 35revistasulwell.com.br I assine sulwell

Alimentação
A principal mudança que todos deveriam incorporar em sua rotina diária, para atingir 
alguma hipertrofia ou queima de gordura, deveria ser alimentar-se a cada 3 horas. Para 
aqueles que apenas almoçam e jantam (acreditem, são muitos), isso é uma tremenda 
mudança de vida. Para quem já faz o desjejum, se torna mais fácil. Mas é preciso, para 
isso, adequar a necessidade calórica do indivíduo e colocar os alimentos corretos para 
a construção muscular (carnes, ovos, carboidratos de qualidade, oleoginosas) e eliminar 
aqueles que prejudicam a hipertrofia e facilitam o acúmulo de gordura (molhos brancos, 
doces, frituras, etc).

Outra dica importante que gostaria de deixar ainda nesta edição é quanto a ingestão 
de carboidratos. Você ja deve ter ouvido aquela frase “não podemos comer carboidra-
tos após as 18hs”. Na verdade isso é um grande MITO! O que importa, na verdade, 
é a quantidade de carboidratos que voce ingeriu durante o dia, e não apenas em um 
determinado momento. Não adianta nada comer 20 pães francês por dia até as 18hs, 
e depois não comer mais. O acúmulo ja foi feito, pois se houver um pico de glicose 
no sangue em algum momento do dia, o corpo vai acumular o excesso em forma de 
gordura. Outro exemplo para desmistificar: se o seu treino é a noite, você DEVE comer 
carboidratos após o treino, no shake e na refeição pós-treino, para repor o glicogênio 
muscular e dar um estimulo na insulina, fazendo assim com que a proteína seja absor-
vida. Portanto, o carboidrato interrompe os processos catabólicos através da liberação 
da insulina, o hormônio mais anabólico existente. Apenas evite o carboidrato na ceia, 
caso já tenha comido bem durante o dia, do contrário haverá excesso e, adivinha? Mais 
gordura.

Suplementação

Quem pratica musculação com o objetivo de ga-
nhar massa muscular ou reduzir seu porcentual de 
gordura, geralmente quer resultados rapidamente.
Assim, nesta esperança, é que se inicia o uso 
desregrado de suplementos alimentares. Porém, é 
preciso ficar atento, pois as promessas de resulta-
dos feitas pelos fabricantes, geralmente não pos-
suem qualquer respaldo científico ou são emba-
sadas em pesquisas encomendadas, funcionando 
muitas vezes como efeito placebo.

É sempre bom ressaltar que 
pouco ou nenhum resultado 
serão obtidos se não houver 
uma atividade física envolvida. 

Sem que haja estímulo, as célu-
las musculares não precisarão 
de reparos, e não haverá ganho 
muscular.

Dentre os produtos mais conhecidos e consumidos, podemos citar: Whey protein (proteína isola-
da do leite), Hipercalóricos, Creatina, Aminoácidos, BCAA, Glutamina, Maltodextrina, etc.
Diante de tantas opções, vale salientar que a escolha dos suplementos (e sua quantidade), de-
penderá do biótipo e da reação do organismo de cada pessoa.

Veja tabela dos suplementos mais usados:
 
 Suplemento

 Whey protein

 
 BCAA

 
 Glutamina

 Creatina

 Caseína

 Termogenico                   

 
 O que é e quando usar?
 proteína 
 pós-treino
 
 aminoácidos
 pré e pós-treino

 aminoácido
 pós-treino e ceia

 aminoácidos
 pré-treino

 proteína
 ceia

 estimulante
 pré treino

 
 Objetivos

 fornecer substrato para a síntese protéica, tirar o corpo do   
 estado catabólico (degradação muscular).

 no pré: ativar a síntese protéica muscular no pós: repor amnoácidos depletados, auxilia   
 na recuperação muscular

 auxília no sistema imunológico e na recuperação muscular.
 

 cria um ambiente de retenção hídrica ideal para a síntese protéica, e fornece substrato  
 para a produção de ATP

 proteína de liberação lenta, fornece aminoácidos por até 7h.

 acelera o metabolismo e estimula um maior gasto calórico

Fotografia  E
du Lim

a 

Fotografia  E
du Lim

a 

Fotografia  E
du Lim

a 

  (51)3222-5709 I (51)9175-0942

  www.nutricionista-charline.blogspot.com

NUTRICIONISTA  ESPORTIVA  E  ESTÉTICA
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A  Viva  Bem  Clinica  possui  um  completo centro estético  onde  você  encontrará  diversas  opções de tratamentos, 
espaço  moderno  e  profissionais qualificados. As pessoas que buscam tratamentos  estéticos com ótimos resultados 
poderão encontrar os melhores equipamentos do mercado concentrados em um só lugar. 
Para o seu conforto e maior privacidade a Viva Bem Clinica Estética está estrategicamente localizada no coração da 
zona norte, próximo ao viaduto Ubirici com 12 salas de procedimentos climatizadas.

Na Viva Bem Clinica você encontra uma oferta completa de tratamentos para o rosto, corpo, drenagem em Day Spa e 
serviços essenciais como depilação com luz intensa pulsada. Tratamentos para gordura localizada, flacidez, rejuvenesci-
mento facial com laser CO2  fracionado, preenchimento, botox, carboxterapia, lipo sem corte e radio-frequênicia. 
A primeira avaliação não tem custo. 
Voce conhece a Viva Bem?  Todo mundo conhece, venha você também!

facebook.com/VIVABEMCLINICA33

 Rua Visconde de pelotas 21 conj 501
 Fones (51) 3209 0029 
            (51) 3086 0029

Photon Dome  é o único super bio-aquecedor que  através da 
Platina Photon oferece o melhor da energia solar. É um apare-
lho de saúde e beleza que através dos raios vitais é capaz de 
colocar  o  bem  estar  ao  alcance  de todos. 
O  corpo  humano  é  constituído  por  aproximadamente 70%  
de água. Quando  não existe  presença suficiente de photon 
forma-se uma série de toxinas que se acumulam. A ação de 
Photon Dome transforma os clusters em grupos mínimos per-
mitindo a eliminação das toxinas  do organismo, melhorando  
a  hidratação  e elasticidade da pele, eliminando defensivos 
químicos, medicamentos, bebidas,  metais pesados e o próprio 
ar poluído que respiramos, reduz a ação do ácido lático na mus-
culatura, alívio do cansaço, aumento da circulação sanguínea, 
provocando a aceleração do metabolismo e queimando as 
moléculas de gordura, resultando em perda de medidas.
Efeitos: 
Testes científicos e sistemáticos realizados no Japão compro-
varam que as ondas do infravermelho de Platina Photon ativam 
60 trilhões de células no organismo humano.  

A Platina Photon foi desenvolvida através de um processo 
sofisticado: uma fibra de poliéster é envolvida por colóide, pro-
duzida através de uma mistura de platina, titânio e alumínio. 
A onda de infravermelho tem 4 e 14 microns, idênticas aos raios 
de photon emitidos pelo sol e fundamental para manutenção da 
saúde.
Contra Indicação: Portadores de marca-passo e pessoas em 
tratamento de hemodiálise.

Texto: Equipe Viva Bem
Fotografia: Edu Lima

“A Drenagem através  das 
Ondas  do  Infravermelho”

VIVA BEM
     CLÍNICA & ESTÉTICA CORPORAL

Saúde I Beleza I Estética
sulwell

   atendimento@vivabemclinica.com.br
          www.vivabemclinica.com.br
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Preenchimento 
  Facial e Corporal
             ioplastia, pode  ser um importante aliado  no  rejuvenescimento  
           facial, e produz resultados notáveis. O aumento dos lábios e o  
          preenchimento de linhas de expressão, rugas e sulcos são as 
principais finalidades de utilização destes materiais, além de corrigir 
o envelhecimento das mãos, aumento das panturrilhas, bumbum, ar-
rebitar nariz e outros. 

Este procedimento, chamado também de plástica sem cortes, é reali-
zado no consultório, com anestesia local. A técnica é segura, simples, 
de resultado  imediato  e praticamente nenhum período de recupera-
ção é necessário. 
Os produtos utilizados podem ser permanentes ou temporários, de-
pendendo do desejo da cliente. Aos preenchimentos pode-se ou não 
associar-se o emprego de botox dependendo da necessidade. 

Até pouco tempo, quem desejasse corrigir os efeitos do tempo, não 
tinha alternativa senão recorrer à cirurgia plástica, o que na maioria 
das vezes envolve a presença de cicatrizes e necessidade de inter-
nação hospitalar. Felizmente a medicina estética evoluiu, e muito. 
A grande revolução na área da medicina e cirurgia estética dos úl-
timos anos atende pelo nome de Bioplastia (“Cirurgia plástica sem 
cortes, nem bisturi“).
          Bioplastia  ou  Preenchimento, embora seja uma técnica relati- 
          vamente nova (existe há 15 anos), vem sendo utilizada em to-  
          do o mundo, gerando uma nova revolução na cirurgia estética 
e medicina antienvelhecimento.

Dr. Luciano B. Moreira
CRM 6424 
Médico e Dr. em Cirurgia

B

A
Locais mais comuns de aplicação da Bioplastia:
A Bioplastia tem sua maior aplicação no rosto, embora possa ser utilizada praticamente em todo corpo. Na face, as 
regiões mais rotineiramente tratadas pela bioplastia são: nariz, maçã do rosto, contorno da mandíbula, queixo, lábios, 
sulco nasogeniano (bigode chinês). Também se aplica para aumentar ou modelar os glúteos (bumbum) ou nas partes 
íntimas.

Texto: Equipe Viva Bem

facebook.com/VIVABEMCLINICA33

 Rua Visconde de pelotas 21 conj 501
 Fones (51) 3209 0029 
            (51) 3086 0029
 atendimento@vivabemclinica.com.br
          www.vivabemclinica.com.br
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VIVA BEM
     CLÍNICA & ESTÉTICA CORPORAL

Kd
oz

e
M

ar
ke

tin
g 

&
 Im

pr
en

sa



                 ndréa Oliveira Acolhimento Geriátrico, tem como objeti-   
                   vo acolher e cuidar bem de seus residentes e familiares. 
                 Proporcionando bons momentos, segurança e bem es-
                 tar de forma que este ambiente seja o seu lar, sua casa,        
                   onde possam desfrutar da terceira idade com dignidade.

Temos como filosofia, cuidar dos  residentes como  gostariamos  
de  ser  cuidados  se  estivéssemos  nas mesmas condições de 
saúde deles.

Demonstramos carinho, respeito e compreensão aos nossos resi-
dentes, tornando o ambiente o seu lar.

Dispomos dos seguintes profissionais: 
Médico, enfermeira, nutricionista, psicóloga, dentista, pedagoga, 
musico terapia, técnicos  de  enfermagem  e  demais cuidadores.

Proporcionamos satisfação, bem estar e qualidade de vida, com-
preendendo nossos residentes em sua totalidade. 
Visando os benefícios do trabalho interdiciplinar, com uma equipe 
capacitada e comprometida em transmitir momentos de alegria, 
seja por meio de atividades ou também com atitudes diárias de 
respeito e carinho.

Texto: Assessoria Andréa Oliveira 
Produção Kdoze
Fotografia: Edu Lima

- Elevador Panorâmico
- Equipe altamente qualificada
- Ambiente com equipamentos 
  de segurança
- Cozinha administrada por 
  Nutricionista
- Ambiente com todo conforto, 
  arejado.
- Ambiente custumizado

                       Email: andrea_geriatria@terra.com.br  I  Fone: (51) 3566-2318
Andréa Oliveira Acolhimento Geriátrico  -  Rua Madre Anna, 102 - São José - São Leopoldo I RS

 Andréa Oliveira
 Empresária

Saúde I Geriátria
sulwell
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Shampoo condicionador  Perfect  
vizcaya para cabelos cacheados
Amacia e controla o frizz.
O condicionador desembaraça os fios

Ativador de cachos Vizcaya 
Ajuda a pentiar e definir os cachos,
protegendo e hidratando os fios. 

Grand Cru Elixir Ultime 
Moringa Imortal Kérastase 
Contém ingredientes essenciais para reparar os cabelos 
danificados.

Real Control Slim Supreme Redken
Sua ação dura o dia inteiro e confere um visual com brilho 
lustroso.

Creme de Tratamento Linha Seda Cachos 
Comportados
Reduzir o volume e o frizz através da nutrição e selemento 
dos fios.

BEAUTY  HAIR

 Cheio de Onda

Sonho de consumo de boa parte das  mulheres,os cabelos cacheados chegam 
com tudo.Mas para mantê-los em dia é preciso cuidado e muita dedicação para 
deixar os fios saudáveis e com movimento.

Ter o cabelo cacheado, sedoso e com saúde para 
dar e vender não é uma das tarefas mais fáceis. 
Cheio de graça e ditando um dos hits do estilo de 
cabelo para o inverno, o tradicional cabelo cacheado 
continua fazendo a cabeça das mulheres. 

Claro que fazê-los brilhar, se sobressair, é preciso 
de cuidado. Mas não pense que você vai precisar ter 
um verdadeiro arsenal de beleza em casa. 
Com os produtos certos é possível, sim, arrasar e 
deixar o seus cachos ainda mais bonitos, capazes 
de fazer muitas ficarem com inveja. 

“ Os cabelos cacheados não recebem a oleosidade 
natural do couro cabeludo porque nunca se passa a 
escova ou pente quando os fios estão secos.   
Por isso é recomendado o uso de cremes ou más-
caras que hidratam e definem os cachos, deixando-
os lindos. 
 
Uma boa opção é trocar o condicionador por esses 
dois produtos. Outro truque para o cacho ficar bem 
definido e sem frizz é usar o creme leavin e secar 
com papel toalha amassando, com o movimento a- 
contecendo de baixo  para cima”.
 

Fonte: Ezequiel  Blanch, do salão Blanc Collection

Fotografia Inlustração: Divulgação
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Beleza I Estética
sulwell

    
Rua Dom Bosco, 96 I Glória I Porto Alegre I RS - Fone: (51) 3384-4409

- Corte Masculino I Feminino I Infantil
- Química
- Manicure I Pedicure

(51) 3384-4409

G lade
Estética & Cabeleireiro

                                 Orçamento Agendado 
           

 Fone (51) 8341 - 4493 
 Email: k12assessoria@gmail.com

Kdoze
Marketing & Imprensa

# Serviços Filmagem e Fotografia
# Serviços  Cobertura de Eventos
# Serviços  Book  Fotográfico
# Serviços  Vídeo  Book  
    # Pessoal
    # Profissional   
    # Sensual  
    # Apresentação de Reality Show
       (Direção e Conteúdo)

# Vídeo  Edição e Finalização
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Delineador Preto Givenchy 
Parad Eyes Liner Eye 
A alta concentração em pegmentos dá 
as cores uma  intensidade  única. 

Máscara Instant Definition 
Clarins
Ideal para trazer um volume espetacular   
e de longa duração.    

Ultimate Liquid lipstick 
Nude Buffest Beige Revlon
Primeiro batom líquido de alta fixação e  
longa duração. 

Dior Blush 889 
Pink In Love
Trazer  frescor  para  maquiagem,
deixando as maçãs do rosto colo- 
ridas e iluminadas.

Sombra Dior 5 Couleurs 254 Bleu de Paris
A sombra possui cinco diferentes texturas reunidas em 
um único estojo 

BEAUTY  MAKE

 Maquiagem para Noite
Seja na balada ou então até mesmo 
para uma simples festa, caprichar na 
maquiagem é um dos pontos fortes.

Na hora de realizar make noite vale 
ousar e trazer um olhar iluminado, 
com a suavidade dos blushs em tons 
claro, finalizando tudo com gloss ou 
até mesmo um batom,que podem va-
riar do rosa ao nude.  

Já que a proposta é ousar, arrasar na maqui-
agem a noite, o primeiro passo é trazer um 
olhar iluminado o uso de uma sombra mais 
escura,  azuis e até de tons terrosos.
 
Isso juntamente com um bom delineador e 
claro o rímel preto de sempre, que aqui tem 
papel de protagonista. 
O blush  entra no quesito make noite pra 
trazer o ar saudável da maquiagem, mas não 
deve ser usado em excesso. 

“O blush realmente vai trazer o ar de saúde 
para maquiagem, mas não deve ser usado 
em excesso para não sumir com todo make. 
O ideal são as tonalidades de rosa. A maquia- 
gem termina com a boca que deve ser usado 
com o gloss ou batom nas cores rosa ou cor 
de boca”. 

Fonte: Beauty artist Edilson Ferreira. 
Fotografia Inlustração: Divulgação

Beleza I Estética
sulwell
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            ofia Kelbert natural de Porto Alegre, sócia do Grêmio  Naú-
              tico União, desde  muito pequena suas tardes entre a pra-       
              ça, piscina  e  quadras de tênis. 

E aos 8 anos se associou na Sogipa aonde começou a treinar e 
competir também no atletismo. Dividida entre escola e competições 
nas três modalidades esportivas , era conhecida como a pequena 
tri atleta, que aos nove anos de idade já tinha títulos de campeã 
brasileira.

Aos 16 anos, com mais de 60 títulos estaduais, nacionais e sul 
americano, partiu pro circuito internacional de tênis juvenil se clas-
sificando como n.3 do mundo. 

Como profissional, competiu no circuito WTA, fez cursos da USPTA 
e deu aulas na melhor escola de tênis norte americana.

Desde 2004 fez parte da seleção brasileira de Padel e agora sua 
grande paixão é o beach tennis! 

Desde julho de 2011 invicta no circuito gaúcho, foi conquistando 
espaço no circuito nacional e internacional. 

Hoje nossa única atleta gaúcha no circuito profissional de beach 
tennis, ocupa a posição de n.42 do mundo, Top 10 Brasil e n.1 do 
sul do país!

Texto: Assessoria Sofia Kelbert
Fotografia: Arquivo Pessoal
Produção: Kdoze

S
    Sofia Kelbert 

Entretenimento I Espote
sulwell



Sofia Kelbert no dia-a-dia se divide entre às tarefas do lar e treinos. A rotina de viagens 
cresceu, e para que tudo aconteça bem, o apoio da galerinha é fundamental.

Texto:  Sofia  Kelbert
Fotografia:  Arquivo Pessoal
Produção: Kdoze 
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 Fábrica / Loja Pronta Entrega
 Av. Getúlio Vargas, 4251   
 Centro - Canoas/ RS
 Fone: (51) 3051 - 6306
           (51) 9321 - 6714
           (51) 9872 - 6181
 Email: santosangresurf@hotmail.com 
 
 www.santosangre.com.br

Entretenimento I Espote
sulwell
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   Apresenta benefícios do Stand up paddle
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 - Qualidade de vida, sensação de bem-estar devido ao contato  
   com a natureza.
 - Definição muscular.
 - Colabora para o bom desempenho do sistema cardiovascular.
 - O esporte permite uma interação entre os praticantes. É possível  
   se divertir com os amigos.
 - “Terapia” para a mente. A prática provoca a liberação das 
   “substâncias do bem-estar”: endorfina e serotonina.
 - Melhora a postura, quando praticado da forma correta.
 - O contato com a natureza ajuda em fatores como concentração,   
   criatividade, tranquilidade e segurança.
 - Esporte aeróbico completo:trabalha força,equilíbrio,abdominal, 
    braços e mente.

    Fonte - Clic RBS 
    Fotografia Equipe Santo Sangre

 Esse é o principal motivo que fez o esporte ficar tão conhecido, por deixar as pessoas  
 saradas e  com  saúde. Trata-se de  um  esporte que possui uma série  de benefícios,  
 tanto físicos como psicológicos, e possibilita uma iniciação rápida. 
 A modalidade vem sendo praticada  no Brasil desde  2007, mas só  no ano passado é  
 que ela realmente ganhou os brasileiros. De lá pra  cá, pipocaram  fotos  de  famosos  
 em suas pranchas e é cada vez mais comum ir  à praia e se deparar com algum prati-
 cante. Mas o que esse esporte tem de tão atraente que nos deixa morrendo de vontade 
 de largar tudo e passar uma temporada no mar?
 “O SUP trabalha todo  o  sistema  cardiovascular, tonifica  a musculatura de membros  
 inferiores e superiores e queima em torno de 350 calorias por hora de prática”, explica 
 o treinador Rodrigo Viegas, da Body Systems. “Para se manter em equilíbrio na pran 
 cha sobre a água,  o praticante precisa manter suas coxas e abdome contraídos, o que  
 é um ótimo exercício para a tonificação destes músculos – e dos glúteos também. Além  
 disso, ao remar, o  indivíduo  fortalece  toda  musculatura relacionada com os ombros  
 (Peitoral, Deltóide, Trapézio entre outros músculos) e ajuda a fortalecer as articulações  
 dos tornozelos, joelhos e quadris também”, completa.

Entretenimento I Espote
sulwell
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www.haagendazs.com.br 

   
Fonte: Assessoria Haagen-Dazs
Fotografia: Assessoria Haagen-Dazs

Sorvetes  Haagen-Dazs
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Haagen-Dazs surgiu do sonho de criar o melhor 
sorvete do mundo. Reuben  Mattus, o  idealizador 
da marca iniciou em 1921 uma busca incessante 
pelos melhores ingredientes para tornar este 
sonho realidade. 
Algum tempo  depois, em 1961, surge a marca 
Haagen-Dazs, nomeando os sorvetes de altíssi-
ma qualidade, resultado da inspiração de Mattus.

Os primeiros sabores dessa nova marca foram 
vanilla, Chocolate e Café. 
Com o passar do tempo, o portifolio de sabores 
foi crescendo , sempre com os melhores ingredi-
entes e combinações. 
Com sua qualidade incomparável, capaz de 
proporcionar  momentos únicos de prazer, Haa-
gen-Dazs conquistou consumidores fiéis que 
passaram a divulgar a marca entre seus conheci-
dos, aumentando sua fama e sucesso. 

Cada novo sabor lançado, mais consumidores 
provavam e passavam a apreciar a marca.
Em 1976, a Haagen-Dazs abre sua primeira loja 
e inicia sua expansão global, chegando ao Brasil 
em 1996. Atualmente Haagen-Dazs está pre-
sente em mais de 50 países e conta com mais 
de 850 lojas, onde os consumidores podem viver 
momentos especiais e únicos.

Desde sua concepção até hoje, a paixão de Haa-
gen-Dazs continua sendo a criação de exepriên-
cias ines- quecíveis, traduzidas em deliciosas 
novidades a cada ano.

   
Fonte: Assessoria Haagen-Dazs
Fotografia: Assessoria Haagen-Dazs
 

Sorvetes  Haagen-Dazs
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El Monasterio del Monte Popa (Myanmar) O Mon-  
te Popa está localizado perto da cidade de Kyauk    
Padaung, no parque  nacional  que  são  alcança-  
dos em um dia de viagem de Bagan. 

Cerca de 50 quilómetros de Bagan. El Monasterio   
del Monte Popa é encimado por um mosteiro que   
toma o lugar de  um vulcão extinto, o melhor é  a   
vista da montanha com o seu mosteiro, coroando  
o topo.

É um dos lugares mais visitados de origem My-
anmar. La o turismo é fascinante, com os pés 
descalços, cercado pelo povo dos arredores que  
tendem a ser nativos étnicos e  os macacos  que  
são  de  uma  incrível desfaçatez, acostumado  a  
dar-lhes comida, em um descuido podem tirar os  
óculos de sol ou câmera, devem ter muito cui- 
dado.

O mosteiro tem uma vista maravilhosa da área  
circundante. Não perca este lugar mágico.

El Monasterio      
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Myanmar

Myanmar ou Birmânia (oficialmente União de Myanmar) é um 
país do sul da Ásia continental limitado ao norte e nordeste pela 
China, a leste pelo Laos, a sudeste pela Tailândia, ao sul pelo 
Mar de Andamão e pelo Canal do Coco, a oeste pelo Golfo de 
Bengala e a noroeste por Bangladesh e pela Índia. Em 2006, a 
capital do país foi transferida de Rangum para Naypyidaw.

A Birmânia tornou-se independente do Reino Unido em 4 de 
janeiro de 1948, com o nome oficial de União da Birmânia, des-
ignação que voltou a adotar após um período como “República 
Socialista da União da Birmânia” (4 de janeiro de 1974 a 23 de 
setembro de 1988). Em 18 de junho de 1989, o regime militar 
birmanês anunciou que o nome oficial do país passaria a ser 
União de Myanmar. A nova designação foi reconhecida pelas 
Nações Unidas e pela União Europeia, mas não pelos gover-
nos dos EUA e Reino Unido.

A diversa população birmanesa teve papel fundamental para 
definir a política, história e demografia do país nos tempos 
modernos. Seu sistema político é hoje mantido sob controle 
estrito do Conselho de Estado para a Paz e o Desenvolvimento 
- o governo militar chefiado, desde 1992, pelo General Than 
Shwe. 
As forças armadas birmanesas controlam o governo desde que 
o General Ne Win desfechou um golpe de Estado em 1962 
para derrubar o governo civil de U Nu. Integrante do Império 
Britânico até 1948, a Birmânia continua a enfrentar tensões ét-
nicas. A cultura do país baseia-se no budismo theravada, tem-
perado por elementos locais.
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 del Monte Popa 

sulwellrevista 49revistasulwell.com.br I assine sulwell

Turismo I Internacional
sulwell



    Alungdaw Parque Nacional
Alungdaw Parque Nacional Kathapa - Situado 95 km ao noroeste de Monywa é este lugar 
famoso de interesse chamado Alaungdaw Kathapa. 
A jornada para esta envolve cerca de 27 quilômetros de um trekking e passeio de elefante 
dura além das viagens por estrada e água. 
É recomendado especialmente para quem gosta de passeios de aventura em uma selva. 
Kathapa é na verdade o nome de um Arhat cujos restos, acredita-se, são mantidos neste 
lugar. 
No entanto, o que você pode ver que há, mas a representação do Arhat reclinável. 
Localizado entre 22 ‘25 “N e 94’ 26 ‘E em Mingin Township de Sagaing Division

Mianmar Nature & Cultura Circuitos Itinearies 

O último destino cultural exótico da Ásia, Myanmar, que é rico 
em património cultural e natural, é composto pelos incríveis 
monumentos antigos e cultura autêntica de 135 raças nacio-
nais. Não é só colorido com belezas culturais, mas também 
muito com os recursos naturais e famosa como terra de ouro, 
anteriormente conhecido como Birmânia. Visitando Mianmar 
será uma lembrança inesquecível em sua vida.  A boa hospitali-
dade do povo amigável sorriso, autêntico culturais de pessoas 
Colina, incríveis monumentos antigos e diversidade natural in-
tocado de Mianmar vai servir para ser uma viagem maravilhosa 
como seguinte programas turísticos culturais e naturais.

Ruinas Coloniais

Embora Yangon não seja uma cidade muito interessante, eu 
gosto das cidades que conservam um passado esplêndido 
deste legado histórico, embora, como no caso de Yangon, este 
legado não recebeu uma demão de tinta em 60 anos.
Os principais edifícios da era colonial estão espalhados às mar-
gens do rio, onde estavam as alfândegas e construções colo-
niais onde os funcionários trabalhavam no que era então uma 
próspera metrópoles comercial por seu rio navegável.
Ao redor da praça principal há vários edifícios, como a Torre do 
Relógio, e também é aconselhável visitar o mercado Aung San .

O Swedagon.
E hum dos simbolos de Mianmar e se você visitar durante o dia , não se esqueça 
de voltar ao por do sol , por hum dos momentos inesquecíveis mais de toda a 
viagem. O sol se poe e os últimos raios que iluminam tão impressionantes pa-
gode Stupa faze - la Brilhar : hum céu azul profundo contrasta fortemente com 
uma cor dourada e , assim que escurece ,iluminação artificial transformação o 
lugar mágico. Uma forma divertida de entrar em contato com pessoas maravilho-
sas da Birmânia. 
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O lago de Inle é um lago magnífico de My-
anmar, que chama a atenção pelo azul 
particular das suas águas. Além de se ex-
plorar a área à volta do lago, é também in-
teressante passear pelo lago, ver como os 
pescadores Intha remam com movimentos 
circulares do pé, e visitar assim mosteiros e 
locais de artesanato. 

A seda é um tecido tradicional, cuja fabri-
cação passa de mãe para filha e cada lo-
calidade tem as suas características e mo-
tivos. É impressionante a rapidez das suas 
rotinas, a velocidade com que manejam as 
máquinas, e a beleza e leveza dos tecidos. 

Os homens que não se dedicam à pesca, 
trabalham o ferro. Aqui se podem encon-
trar objectos, lâmpadas e espelhos de ferro 
forjado. Também à mão, se fazem cigarros 
que embora tenham boa reputação não os 
provei. 

O lago de Inle

Lago Inle Restaurant
Jambo Mondo: Nyaung Shwe, principal ci-
dade do Lago Inle, este restaurante serve 
comida birmanesa e a região de Shan 
State.esta cheio de publicidade para mar-
cas de cerveja, uísque, etc., mais conheci-
do de Myanmar.Con o prato principal servi-
do a habitual sopa de vegetais na área, 
muito rica e como um prato extra de tomate 
e cebola com molho de pimentão.
É fácil de ouvir música country-rock e o 
garçom é um fã do futebol europeu. Eles 
têm cerveja, que é mais barata. Você pode 
comer entre 2.000 e 4.000 kyat (1.6-3.2 €). 
Com carne ou peixe pratos custando 2.500 
kyat, acompanha arroz 300 kyat (preço pa-
drão). A caneca de cerveja é 550 kyat.

São preparados pelas mulheres com folhas 
de tabaco secas. Também poderás encon-
trar jóias e souvenirs da região. Os preços 
são muito baratos e normalmente não são 
negociados.

Arrume suas malas, a Consultur 
chegou no Moinhos

CÂMBIO
ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Galeria Champs Elysées
Rua 24 de Outubro, 435 - loja 20                                                                
 

Email: consultur.moinhos@consulturismo.com.br
               cambio@consulturismo.com.br

   . Passagens Aéreas          .Pacote Turístico     .Compra e Venda de moeda Estrangeira   .Hotéis                              .Seguro                      Dólar, Euro, Libra, Peso Uruguaio, 
                                                                              
          .Trem                                .Forfair                      Peso Argentino, Peso Chileno e outros                          .Cruzeiros                      .Grupos                   .Câmbio Delivery -  Visa  Travel Money                          .Locação de Carro                                           . Remessa Internacional

 Fone: (51) 3012-0050    
Moinhos de Vento / Porto Alegre / RS
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‘A Bola’ Chinlone, o esporte 
milenar que mistura arte, 
religião e muita habilidade

‘A Bola’. Dividida em cinco episódios, a série mostra o fascínio universal pela 
redonda. Passando por Mianmar, Tailândia, Alemanha, Irlanda e Brasil, a série 
busca a origem da bola para apresentar a tradição de um país ao redor do jogo. 
Neste primeiro capítulo, o tema é o Chinlone, misto de esporte e dança muito 
popular de Mianmar, no sudeste asiático, disputado com uma bola de fibras 
naturais.

Localizado entre a Índia e a China, Mianmar tem maioria de população budista. 
No lugar onde os homens usam saia (até mesmo para jogar futebol), a idolatria 
aos jogadores brasileiros é muito forte, mas a habilidade com a bola de futebol 
nos pés ainda deixa a desejar. O negócio lá é o Chinlone, que era praticado na 
corte do rei da antiga Birmânia há mais de 1500 anos. Os jogadores são ver-
dadeiros mestres na arte de não deixar a bola cair mostrando suas habilidades 
em movimentos similares a uma dança enquanto não deixam a bola, que é 
feita de fibras de palmeira.

Turismo I Internacional
sulwell
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Distribuição Gratuita

Tiragem 10 mil 

  Empresária 

     K
arina Kammerer

   inaugura loja em Porto Alegre 

Zenk Boutique
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Skate Profissional

  Stand Up Paddle

   Equilibrio Total  

 

  Turismo na Turquia

   Istambul

   Empresária

   Nicole Antunes

   Malhas Faraó

  
  Greenpeace

   Campanha pelo 

   Desmatamento Zero

  Fotografia Eduardo Lim
a

Ronaldinho Gaúcho 
    lança marca 

Colunistas
Rafaela Koehler Zanella

Aline Strunkis

Denis Valente

Médica

Nutricionista

Cirurgião Plástico

 Machu Picchu 
 Para o Turismo
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Camila Hoffmann
Fisioterapeuta

ASSINE NOSSA REVISTA POR 1 ANO

            Apartir de
         10X de R$ 15,90 
Comece a receber nossas edições
www.revistasulwell.com.br/assinesulwell
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     Fábrica I Loja Pronta Entrega
     Rua Emílio Keidann, 117
     Protásio Alves I Porto Alegre I RS
     Fone: (51) 3386-4168 

Faraó Bordados
www.malhasfarao.com.br

www.malhasfarao.com.br

> Bordados em Grande Quantidade
    > Bordados de Qualidade
       > Bordados Personalizados
           > Bordados de Urgência
              > Bordados na Hora

* Tele-Busca e Tele-Entrega: Temos convênio com empresa 
especializada em buscas e entregas rápidas. (consulte valores) 

* Orçamento:  Gratuito e Sem compromisso

 Desenvolvemos seu Programa de Bordados
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Sonhe, planeje e embarque!Sonhe, planeje e embarque!
 Por Rafaela Fernandes 
 Repórter Sulwell

Foram 30 dias pela Ásia. Pisei em 5 países, conheci 3, 15 vôos e alguns 
carimbos no passaporte. Quero mais! 
O objetivo  é ter mais carimbos no passaporte do que anos de vida. Eu 
poderia ter escolhido passar minhas férias em algum lugar rodeada de 
gente, mas preferi me recolher, viajar na companhia de uma única pes-
soa para lugares paradisícos, de tirar o fôlego. 
Estão preparados? Então, vamos lá.

Minha viagem começou no dia 19 de janeiro de 2014 rumo a Tailândia.
Chegando na capital Bangkok, lá eu fiz de tudo, desde andar de elefante, 
tirar foto com um tigre no colo ,andar em um barquinho num mercado 
flutuante a receber a benção de um monge.
Mas a melhor parte da Tailândia são as praias.  Krabi é show! Apartir 
dali conheci Koh Phi Phi, que foi totalmente destruida com o tsunami de 
2004, e onde por todos os lados existem avisos para onde ir se caso volte 
a acontecer , e até hoje tem indicios dessa tragédia. 

A beleza das ilhas é estonteante! Maya Bay foi cenário do filme, A Praia , 
com Leonardo di Caprio. E tantas outras lindas, Poda Island, Tub Island, 
Bamboo Island, Railay , a beleza é surreal. Ah, sem falar nos macacos, 
são muitos, por todos os lados, e apesar de estarem em seu habitat natu-
ral, são muito dóceis.

Depois de alguns dias na Tai, partimos rumo a Bali, Indonésia, o paraíso das ondas. Bali é inesquecível, para os olhos e 
para a alma. A energia do lugar começa pela simpatia do povo Balinês, eles sorriem o tempo todo, pra tudo, uns para os 
outros. A beleza natural e as cores de Bali, dispensam qualquer filtro. A praia de Uluwatu, Padang-Padang e Pandawa 
são para mim as mais belas. Keramas tem a melhor direita de Bali, para os apreciadores do surf como eu. Além disso, 
Keramas, tem areia preta na praia, isso mesmo, pretinha.
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Agora, a cereja do bolo. 
Depois de 11 dias em Bali,  partimos para as Ilhas Mal-
divas. Confesso que estava extremamente ansiosa para 
ir. Quando o avião se aproxima , o queixo começa a cair. 
O mar em vários tons de azul faz com que o avião vire 
um estúdio com tantos flashes. Do alto podemos avistar 
os resorts e seus bangalôs sobre as águas. 

Pois, ir para Maldivas e não ficar em um bangalô, é o 
mesmo que ir ao Vaticano e... ah,tu sabe! 
Meus olhos quase não acreditavam no que estavam 
vendo. O Resort mais parecia cenário de um filme.  Ar-
raias, tubarões, um colorido de peixes naquele mar tur-
quesa. Realmente, tão lindo como no Google.

Uma vez li, que viajar é a única coisa que tu compra, 
que te faz mais rico. Concordo plenamente! 
Fui em busca de algo que acho que nunca vou encon-
trar . Uma intensa necessidade de ir ... E entender a 
própria existência . 

Fotografia E
lton P

az
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Entre templos , culturas  e rostos estranhos , porém 
sorridentes , me sinto muito abençoada , e ainda mais 
próxima de Deus , que foi quem me proporcionou essa 
viagem . Agradeço a Ele pela visão que tive de escolher 
os lugares pelo qual tinha dever de conhecer , para me 
conhecer também. 
A simplicidade dos países pelo qual passei , se contras-
ta com a beleza infinita natural , que apesar de chocar 
os olhos , não ostenta . 

Pude aprender , e dentre tantas lições que a vida me 
deu , a maior de todas foi a humildade , é ela que nos 
traz a paz .
 
 
Um beijo, Rafaela Fernandes

Sonhadora incurável . Queria ter uma vida eterna e acho 
que viajar pelo mundo é um atalho para isso.

Texto: Rafaela Fernandes
Fotografia: Elton Paz
Produção: K12



Novo Ford Focus
Começa a ser feito ainda em 2014

A Ford estreou no Salão Automóvel de Genebra com 
uma versão totalmente revista do Focus, que a marca 
espera será capaz de recuperar o lugar de carro com a 
melhor direção da classe quando for posto à venda no 
final de 2014. O novo Focus marca a estreia europeia 
do SYNC 2, o avançado sistema de conectividade 
interna da Ford, bem como dos novos motores 1.5 litros 
EcoBoost a gasolina e a diesel TDCi.

“Não estávamos satisfeitos com o facto de sermos nº1, 
queríamos surpreender as pessoas com uma nova 
versão impressionante do Focus”, afirma Stephen 
Odell, presidente da Ford Europa, Médio Oriente e Áfri-
ca. “O novo Focus combina um design moderno, tec-
nologia avançada e uma eficiência líder com o DNA de 
diversão de condução pelo qual o Focus é justamente 
aclamado.”

A Ford deu ao Focus um redesign que reflete a lin-
guagem de design global One Ford que já se encontra 
no novo Mondeo e no Fiesta. 

O novo modelo ganha novos acabamentos metálicos, 
pára-choques, grelha e design de faróis, criado sob a 
alçada do Diretor de Design da Ford Europa, Steffan 
Lamm. 

A peça central do novo visual é a característica grelha 
trapezoidal, agora posicionada mais acima no nariz do 
Focus. A versão topo de gama Titanium recebe cinco 
barras cromadas com contornos cromados, tal como se 
pode ver nas imagens. As versões base e de gama mé-
dia recebem uma grelha preta-matte.

Quanto  ao  interior  do  novo  Focus, a  Ford  teve  em 
atenção o feedback dos clientes, de forma a melhorá-
lo. Assim o modelo revisto recebe uma consola central 
redesenhada que elimina o look “multi-botões” que não 
era do agrado de muitos condutores.

“A tecnologia avançou tão rapidamente com os ecrãs 
touch a  tornarem-se  acessíveis, por  isso  ouvimos  os 
clientes Ford e investimos num painel de aparência 
mais ‘clean’”, refere o Diretor da Ford Europa Barb Sa-
mardzich.
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O Focus também recebe a nova geração do software de 
interface de condutor Sync II que agora tem um design 
mais simples, e segunda a marca, com uma utilização 
mais fácil. Uma das peças principais da revisão do mo-
delo é o novo volante de três raios com um design mais 
desportivo.

A versão renovada do Focus leva o aclamado DNA do 
modelo de diversão de condução a um nível superior 
em termos de condução e direção. 
Os engenheiros da Ford afirmam ter alcançado uma 
sensação mais sólida, ágil e de ligação à estrada, au-
mentando a rigidez estrutural na frente, com a revisão 
da geometria da suspensão, aumentando a rigidez la-
teral dos casquilhos da suspensão “relevantes para a di-
reção”, com uma nova configuração dos amortecedores 
e com a incorporação de um novo Programa Eletrónico 
de Estabilidade. 

O Electric Power Steering Assist também foi recalibrado 
para fazer com que o condutor se sinta mais ligado à 
estrada.

O novo Focus  será  o  primeiro  veículo  na  Europa  a  oferecer  o  novo  motor eficiente 
EcoBoost de 1.5 litros (150PS e 180PS) a gasolina e também será oferecido com o novo 
1.5 litros TDCi (95PS e 120PS) a diesel. O modelo vai continuar  a ser  equipado  com  o 
1.0-litros EcoBoost a gasolina (100PS e 125PS) e também haverá uma nova versão de 99g/km de CO2 EcoBoost de 
1.0 litros, o primeiro carro da gama a gasolina não-híbrido na Europa a oferecer emissões de CO2 abaixo dos 100g/km. 
No próximo ano a Ford vai adicionar um novo 1.5 litros de 120PS  a  diesel  com  uma  caixa  automática  Powershift que 
vai oferecer uma melhoria de 19 por cento em comparação com a versão atual equivalente do modelo. O novo Focus 
equipado com a transmissão automática e o motor EcoBoost de 1.0 litros também vai ser introduzido no próximo ano e 
vai oferecer uma melhoria do consumo de 17 por cento relativamente ao motor equivalente que vai substituir. A versão 
2.0 litros TDCi 150PS a diesel vai oferecer uma melhoria de consumo de 14 por cento quando estiver equipada com 
uma caixa de velocidades manual.
Fotografia : Divulgação Ford do Brasil 
Texto: Assessoria Ford Feira Genebra  
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Retificadora de Motores

# Injeção Elerônica
# Diagnósticos Sistema Napro
# Suspensão
# Regulagem de Motores
# Freios
# caixa de Câmbio
# Embreagem

 # Serviços de Gincho
 Fone: (51) 3334 9040

Rua Enrico Caruso, 64 I Jardim Itu Sabara I Porto Alegre I RSFone (51) 3334 9040

www.retificakfmartins.com.br I Email: christiankammerer@gmail.com 

 (51)  3334 9040

Serviços que prestamos na KFMartins Retificadora de Motores

facebook.com/kfmartins
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ORÇAMENTO GRATUITO
 Parcelamento até 6 X no Cartão
 Avista 15% Desconto



Kdoze
Marketing & Imprensa

Serviços Filmagem e Fotografia
 # Aniversários
 # Formaturas 
 # Casamentos 
 # Festas
 #  Outros

Serviços  Cobertura Imprensa 
 # Shows
 # Feiras   
 # Campeonatos Esportivos 
 # Desfiles de Moda
 # Outros

Serviços  Book  Fotográfico
 # Pessoal
 # Profissional   
 # Sensual  
 # Outros

Serviços  Vídeo  Book  
 # Pessoal
 # Profissional   
 # Sensual  
 # Apresentação de Reality Show
    (Direção e Conteúdo)

    Vídeo  Edição e Finalização

                                 Orçamento Agendado 
           

 Fone (51) 83414493 
 Email: k12assessoria@gmail.com

Kdoze
Marketing & Imprensa
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Por Cristiane Schneider

Luxo é o que define o mundo náutico e encantamen-
to é a definição da decoração de barcos. 
Para atender as necessidades de cada cliente as Ar-
quitetas Natasha Simões Pires, Cristiane Schnei-
der e Suzana Chaves Barcellos,elaboram projetos 
com soluções para otimização dos espaços, textu-
ras, materiais,adequada escolha dos utensílios e até 
mesmo o enxoval. 

‘’Começamos a trabalhar para clientes que possuem 
a necessidade de decorar um barco, uma lancha ou 
ainda uma embarcação, sendo nova ou usada, ousa-
mos com a nossa imaginação e criatividade para 
deixa-la com a cara do cliente e para atender suas 
necessidades’’. 

Faz parte do trabalho dos decoradores náuticos a 
segurança, é necessário garantir materiais espe-
ciais, resistentes e cantos arredondados, por isso a 
necessidade de um profissional.

Os cuidados são extremos tanto  no interior quanto 
o exterior para uma harmonização do produto final. 
As embarcações podem ser divididas em sala,cozi-   
nha, banheiro e   dormitórios, esses ambientes são 
compactos e por isso tem móveis multifuncionais e 
objetos específicos, requer cuidados especiais e um 
projeto náutico apropriado de acordo com as tendên-
cias.

Fotografia:  Archic Arquitetura
Produção: k12 Assessoria

Arquitetura I Decoração I Luxo
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Faz-se necessária mobília especial náutica, abusar das 
tecnologias e apostar em cores claras, características de 
leveza e bem estar, para evitar a decoração monótona 
apostem em acessórios coloridos ou estampados, almo-
fadas compõem muito bem nesses ambientes.
  
A iluminação é elemento importante na decoração de 
barcos, em questão de estilo, luminárias embutidas ficam 
super modernas, fitas de LED em lugares estratégicos e 
sem exagero deixam o ambiente ainda mais moderno. 

Cortinas fazem parte dessa decoração, mas evitar o uso 
de cortinas de pano dando preferencia para cortinas de 
persianas, pois tem melhor luminosidade e aumentam a 
sensação de espaço. 

As embarcações deixam de ser sonho de consumo e 
passam a ser realidade, especialmente para famílias que 
buscam nesse segmento o lazer cada vez mais sofisti-
cado pelo trabalho de decoração.                                    
O mercado em questão é dinâmico e está em expansão, 
sendo necessário acompanhar as tendências, renova- 
ções e tecnologias.

Escritorio Archic Arquitetura
www.archic.com.br
(51) 3333.3555
Rua 24 de Outubro 1312/203 Porto Alegre

Arq. Natasha Simões Pires
(51) 8225.0060

Arq. Cristiane Schneider
(51) 9994.3765

Texto I Fotografia:  Archic Arquitetura
Produção: Kdoze 
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Revista show. Parabéns 
Jorge Cardoso I Torres I RS
Sulwell: Obrigado Jorge.  
----------------------------------------------------------------------------------------
Parabéns Sulwell
Adorei a revista, e curti muito a reportagem do  Arena Pop Poa. 
Fui e adorei !
Boa Sorte mande uma edição para mim. Bjks 
Andrea Beatriz Cunha I Porto Alegre I RS 
Sulwell: Obrigado Andrea. Para receber uma exemplar entre em nosso site, e seja uma 
assinante.                                             
----------------------------------------------------------------------------------------
Parabéns !
Adorei a revista, ótima qualidade. Só achei que poderia ter mais 
matérias. Menos anúncio. O que mais curti foi o show do Jean 
Pool. Bjs 
Kátia Bordini I Porto Alegre I RS
Sulwell: Obrigado Kátia. Anotado sua sugestão.
----------------------------------------------------------------------------------------
Parabéns !!!! Meninos da Sulwell
Adorei a revista, e curti muito a matéria do  SPC - eu fui no show 
- adorei !!!
Boa Sorte mande uma edição para mim. Bjks 
Ana Silveira I Porto Alegre I RS
Sulwell: Obrigado Ana. Para receber uma exemplar entre em nosso site, e seja uma 
assinante.  
----------------------------------------------------------------------------------------
Pessoal.
Tá bonita essa revista. Parabéns.
Sugestão para próxima edição. Tá faltando as gatas sulwell. Nosso 
Rio Grande tem lindas mulheres. 
Clayton Benardes I Pinhal I RS 
Sulwell: Obrigado Clayton. Anotado sua sugestão. 
----------------------------------------------------------------------------------------
Oi. Como faço para ser uma colaboradora da
Revista Sulwell. Adoro escrever, e pratico surf dois anos. Estam de 
parabéns bonita revista. 
Roberta Souza I Cidreira I RS
Sulwell: Obrigado Roberta. Para ser colaboradora da sulwell é muito simples, envie seu 
material para nosso email no site. Todo o material será analisado, mande tudo com os 
créditos. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Você que deseja dar sugestões, críticas. Fique a vontade, todas 
serão lidas e respondidas e algumas serão publicadas nas próxi-
mas edições. Endereços para postagem.

Email: k12assessoria@gmail.com

Cartas I Emails I Facebook
sulwell

Curta nossa FANPAGE e confira tudo que esta rolando !!

facebook.com/REVISTASULWELL

facebook.com/REVISTASULWELL
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Distribuição Gratuita

Tiragem 10 mil 

  Empresária 

     K
arina Kammerer

   inaugura loja em Porto Alegre 

Zenk Boutique

Novo BMW X1 
 2013 chega ao Brasil
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Skate Profissional

  Stand Up Paddle

   Equilibrio Total  

 

  Turismo na Turquia

   Istambul

   Empresária

   Nicole Antunes

   Malhas Faraó

  
  Greenpeace

   Campanha pelo 

   Desmatamento Zero

  Fotografia Eduardo Lim
a

Ronaldinho Gaúcho 
    lança marca 

Colunistas
Rafaela Koehler Zanella

Aline Strunkis

Denis Valente

Médica

Nutricionista

Cirurgião Plástico

 Machu Picchu 
 Para o Turismo
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Camila Hoffmann
Fisioterapeuta

REVISTA  NAS BANCAS

            Apartir de

         de R$ 15,90 
      Bancas, Cafés, Supermercados 

www.revistasulwell.com.br/assinesulwell

Encontre sua Revista Sulwell

Adquira a sua revista Sulwell no site 

Assine revista sulwell e reverta R$ 1,00 real para campanha do agasalho.

ASSINE JÁ  
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Rua Dom Bosco, 96 I Glória I Porto Alegre I RS - Fone: (51) 3384-4409

- Corte Masculino I Feminino I Infantil
- Química
- Manicuri I Pedicure

(51) 3384-4409

G lade
Estética & Cabeleireiro



Você pode da 
uma mãozinha 
e aquecer muitas 
vidas neste inverno.

CAMPANHA DO AGASALHO

A Revista Sulwell já deu a largada da sua campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores 
para este inverno. Mas para conquistarmos a vitória e ajudarmos a aquecer muitos corações que 
precisam, você é a peça fundamental da nossa campanha.
Quanto mais amor, você vai ajudar aquecer muitas vidas neste inverno.

    Campanha R$ 1,00 Real
Banco Santander 
Agência : 2123 
Conta : 130007885
Agradecemos desde já sua colaboração. 
Caso for um anunciante da revista sulwell já é um colaborador.

Campanha do Agasalho I Contato: (51) 9424-2401 I Email: campanhadoagasalho@gmail.com I Facebook.com I campanhadoagasalho
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