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Revista Eletrônica

RiopretoShopping Magazine 

é uma publicação do Rio-

pretoShopping Center e tem 

como objetivo divulgar os 

produtos e serviços oferecidos 

pelo shopping por meio de 

anúncios, artigos e matérias. 

Os demais assuntos, bem 

como publicidades de empre-

sas não existentes no shopping 

são exceções decorrentes da 

não existência desses dentro 

do centro de compras, mas 

que compartilham um mesmo 

público. É a única revista au-

torizada a utilizar o nome do 

RiopretoShopping Center.

É proibida a reprodução do 

conteúdo desta revista digital. 

Os anúncios e informes 

publicitários são espaços de 

responsabilidade dos anun-

ciantes, cabendo à revista ape-

nas reproduzi-los nos espaços 

comercializados. 

EXPEDIENTE

Começamos mais uma grande novidade para você. As edições de nossa revista 
RiopretoShopping Magazine agora estarão ainda mais próximas de você, na 
versão digital. Assim, todas as novidades do mais tradicional centro de com-
pras da região chegará até você de forma ainda mais rápida, prática e com uma 
nova linguagem. Dicas de produtos dos mais variados setores, além de maté-
rias sobre estilo, beleza, gastronomia, comportamento! Com inovações a cada 
número. Também traremos matérias com personalidades, entrevistas, além de 
darmos sempre inúmeras opções ligadas à gastronomia, ao lazer, ao entrete-
nimento. Com tantas histórias que já vivemos em sua companhia, com edito-
riais trazendo moda, cultura e informação também de vários lugares do Brasil 
e exterior, ao longo de muitos anos de produção, nossa revista agora é ainda 
mais sua. Sim! Você pode nos ajudar a produzi-la interagindo conosco. Você, 
leitor, é a vitrine que mais admiramos e tudo o que fazemos é para você. Muito 
obrigado por fazer parte de nossa história e, agora, de nosso momento touch. 

Pensamentos positi-

vos e ações que sejam 

pensadas no bem-estar 

e na saúde do coletivo 

nunca foram tão im-

por tantes quanto neste 

momento. RiopretoSho-

pping Magazine traz 

uma capa repleta de 

romantismo e leveza. 

A imagem valoriza 

o sentimento, o lado 

humano, a resiliência, a 

esperança.

riopretoshoppingcenter
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DAS CORES DO ANO

SER LEVE ESTÁ NA MODA

2021, aquele da cor do limão siciliano e do cinza, segundo a agência Pan-

tone, será de contrastes bem verdadeiros. Que opor tuno para definirmos 

o traço, a direção, o que nos causa reais efeitos. A moda, o design, a co-

municação visual, a publicidade, tudo terá um pouco desses tons. O ama-

relo energiza, clareia, inova. E o cinza, aquela cor tão impor tante quanto. 

Afinal, seu principal significado é exatamente combinar com tudo!

Um pouco de looks casu-

ais e intimistas, sugeridos 

pela inf luencer Letícia 

Gonçalves, feito especial-

mente para você. A produ-

ção de maquiagem e cabe-

lo é de João Ricardo Torres 

Mar tins, do salão Cia. de 

Beleza By Marcelo Cócolo. 

Aprecie as produções e fo-

tos com essa jovem linda, 

cheia de charme e beleza, 

que com seu jeito de ser 

prático e dinâmico, tornou 

nosso dia de fotos muito 

especial.



“Ano de 2.020 finalizando! Dele, colheremos 2.021! 
O resultado de nossas reflexões, de nosso positivis-
mo e nossa criatividade está por vir. Será um ano 
original, pleno de boas novidades. Deus e muita fé, 
sempre conosco! Feliz 2.021!” (Cláudia Bassitt)

“Que a experiência vivida tenha sido 
transformadora para todos nós e que 
possamos vivenciar um 2021 com o 
espírito renovado” 
(Luiz Fernando Frascino) 

“Que a virada do ano seja um verdadeiro recomeço, 
sem arrependimentos ou amarguras. O que passou 
serviu de aprendizado. Que tenhamos um Ano Novo 
cheio de esperança, saúde e sonhos que te movam 
para alcançar seus objetivos. Feliz 2021!”  
(Maura Vetorasso Attab)

“Meu desejo para 2021 é que possamos comemorar, abra-
çar, confraternizar! Mas que também possamos continuar 
refletindo sobre nossos valores, nossas vidas, diante de 
tudo o que vivemos em 2020. Que o novo ano traga mais 
paz, amor e saúde ao mundo”. (Giseli Floriano Xavier) 

“O ano de 2020 foi um dos mais difíceis para 
todos, pela complexidade causada pela pan-
demia do Coronavírus. Muitas histórias de 
vida foram modificadas, outras interrompi-
das. Mas, tenho muita fé em Deus e confio na 
ciência e na união entre todos os povos como 
raça. Tenho esperança que, mesmo com 
tantos desafios, será em 2021 que vamos ter 
bons motivos para juntos comemorarmos” 
(Cida Caran)  

“O ano de 2020 foi um grande desafio para todo 
mundo, mas também um ano de muito apren-
dizado, em que os verdadeiros laços de amor e 
fé foram fortalecidos. Que 2021 seja o ano da 
saúde, que possamos estar novamente unidos 
fisicamente e em segurança, e que a empatia e 
solidariedade sejam constantes na vida de to-
dos!” (Fernanda Luz) 

“2020 se resumiu num imenso aprendi-
zado, trazido por uma minúscula forma. 
Já para 2021, escolho a palavra grega 
*kefi*. Observe a sua tradução maravi-
lhosa: é o espírito da alegria, entusiasmo, 
alto astral, nos quais os bons tempos e a 
paixão pela vida são expressos com uma 
abundância de emoção, felicidade e diver-
são. Feliz Ano Novo” (Sérgio Cipullu).  

“O meu maior desejo nesta fase em que 
vivemos é que possamos valorizar mais o 
significado do amor, da compreensão e da 
união. Entender o quanto é válida a força 
que vem da alma e do coração. Acreditar 
que a raça humana pode acreditar na ciên-
cia, e, acima de tudo naquele que criou o 
céu, a terras, os rios, os mares, as florestas 
e nós, seres humanos, Deus! Feliz 2021 a 
todos” (Andraci Lucas Veltroni)

“2021 está vindo para que 
possamos liberar tudo o que 
guardamos e aprendemos. 
Será a primavera da huma-
nidade” (Leandro Marcatto) 

“Nesse momento de tantas perdas, 
lágrimas, tristezas, que as pessoas 
não percam a fé e a esperança na 
vida e no amor pelo próximo” 
(Kátia Vieira)





Análise Cromática: 
As cores a nosso favor!

Ana Carolina Arroyo

Já pararam para pensar porque quando usamos determi-
nada cor muitas pessoas nos elogiam, ou, às vezes, usan-
do outra cor não nos sentimos tão bem? As cores têm o 
poder de ressaltar nossa beleza e também nosso estado 
de espírito.
Usar a cor certa pode transformar a imagem de qualquer 
um. Eu garanto!
Cada cor tem uma função visual e, quando ela está na 
sua cartela, pode transmitir uma imagem, pode te dei-
xar mais descansada, disfarçar uma mancha, ruga e, até 
mesmo, rejuvenescer. Então, vamos usar as cores a nos-
so favor e aplicá-las no nosso dia a dia.
Como se trata de estudos e técnicas, vamos entender 
como isso começou:
O estudo sobre colorimetria começou no século passa-
do. Foi aprofundado nos anos 1.920, na Escola Bauhaus. 
Mas, só nos anos 1.940 que Suzanne Caygill criou o Mé-
todo de Análise Cromática. E nos anos 1.980 ele estou-
rou com o livro, Color me Beautiful. Mas só nos anos 
1.990 ele foi expandido, desdobrando-se para o Método 
Sazonal Expandido. Deixando de lado a história, deve-
mos combinar nossas cores (pele, olhos, cabelo), com as 
cores da nossa cartela, e isso nos dá harmonia.
O método funciona mesmo e é encantador ver em cada 
cor a transformação na gente. A pele mais viçosa, sem 
marcas, rugas; os olhos mais coloridos e brancos.
Mas só um profissional consegue chegar a um resul-
tado preciso!
Um ano novo de muita paz, de muito amor e de felicida-
de de cores especiais para você. Até a próxima!

CONSULTORA DE MODA E ESTILO

F o t o :  M i l t o n  F l á v i o
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PRATA
OURO, 

E BRONZE

BOLSA
CARMEN STEFFENS

RPS ▣ MODA | TENDÊNCIA
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o



O brilho dos metais preciosos estão nas coleções 
das principais grifes. Brilhe em companhia de di-
versas opções preciosas que aguardam você no 
Riopreto Shopping!

SANDÁLIA
CAPODARTE

CLUTCHS
SANTA LOLLA 

ÓCULOS - CHANEL
ÓTICAS RIOPRETO



PRATA
OURO, 

E BRONZE

CLUTCH 
MINI STORE

BRINCOS
MINI STORE

BRINCOS
MINI STORE

CLUTCH
PIUKA

RPS ▣ MODA | TENDÊNCIA
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o



SAPATILHA
CAPODARTE

CINTO
BASE 

SANDÁLIA
LUIZA BARCELOS – LESSÔ



JARDIM 
ENCANTADO

AREZZO

ACQUA IT

ACQUA IT

MINI STORE

MINI STORE

MICHELI MARTINS

MICHELI MARTINS

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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Flores, flores e mais flores. Caminhe pela 
atmosfera do jardim da moda, que nos deixa 
para longa temporada a tendência do símbo-
lo máximo da primavera. Elas estão em múl-
tiplos lugares, que vão desde as estampas 
em roupas até às formas de brincos, cola-
res e calçados. Vivencie esse momento que 
também tem perfume retrô e que dá aquele 
toque descontraído e leve ao visual!

PIUKA

JOIA FLOR

BASE

LESSÔ

MICHELI MARTINS

MICHELI MARTINS

MICHELI MARTINS

MICHELI MARTINS



DUETO PERFEITO
PINK E LARANJA
DUETO PERFEITO

LARANJA

SANDÁLIA CARMIM 
SANTA FÉ BOUTIQUE

CHAPÉU
SANTA FÉ BOUTIQUE

BOLSA
CAPODARTE

SANDÁLIA
AREZZO

GARGANTILHA
RELICÁRIO

RPS ▣ MODA | ESTILO
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o



A vibração das cores pink e 
laranja formam o dueto da 
estação. Em diversas produ-
ções, elas dão ares descontra-
ídos, ao mesmo tempo, impo-
nência, força e feminilidade! 
Aposte em nos dois tons em 
produtos que vão de acessó-
rios, roupas à calçados! 

CLUTCH
MICHELI MARTINS

BOLSA 
VICTOR HUGO

SANDÁLIA
AREZZO



BLUE 
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  & 

 ORANGE

Duas cores que únicas, ou em combinações entre elas, vieram para 
dar o contrataste do clima do verão para a moda. Um toque descon-
traído para diversos looks joviais e com muito estilo! Esta Clutch é da 
loja Mini Store, que tem diversas outras de tons e formas diferencia-
das e em conexão com o que o mundo da moda tem de melhor”

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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Brincos duplos Olho Grego Royal
Gabriela Motta Store

Vestido – Camarim Sosso

Sandálias 
Andatti

Bolsa Kiki Cristais
Gabriela Motta Store

F o t o :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ MODA | ESTILO



AZUL
GRÉCIADA

AZUL
GRÉCIA

AZUL
GRÉCIA

AZUL
O mar da Grécia é apaixonante. Tão lindo quanto suas 

cores e seus envoltos da natureza também está a riqueza 

milenar da cultura e da história de seus povos. Inspira-

ção para a moda, as estampas gregas roubam a cena 

neste verão. Em manhãs, tardes e noites de temperatu-

ras altas, as peças estão repletas de frescor e de diver-

sas grifes, como este vestido, da boutique Santa Fé, no 

RiopretoShopping!

AZULAZUL
DA
O mar da Grécia é apaixonante. Tão lindo quanto suas 

cores e seus envoltos da natureza também está a riqueza 

milenar da cultura e da história de seus povos. Inspira-

ção para a moda, as estampas gregas roubam a cena 

neste verão. Em manhãs, tardes e noites de temperatu-

ras altas, as peças estão repletas de frescor e de diver-

sas grifes, como este vestido, da boutique Santa Fé, no 

RiopretoShopping!

F o t o :  M i l t o n  F l á v i o
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AZUL NAS

MÃOS
Não importa o estilo, o 

azul está em todas as cole-

ções de bolsas. Azul pe-

tróleo, azul bic, azul anil, e 

tantos tons desta cor que é 

a cara da nova estação! 

BOLSA
LAURA PRADO 

BOLSA 
CARMIM 

SANTA FÉ

CLUTCH 
JOIA FLOR

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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O veículo de luxo mais 
rápido no Nordschleife

AMG GT 63 S 4MATIC+ 

O Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ ano/modelo 2021 é o veículo de 
luxo mais rápido no lendário Nordschleife de Nürburgring. Graças ao 
engenheiro de desenvolvimento da AMG Demian Schaffert, o modelo 
estabeleceu um novo tempo recorde, colocando o coupé de quatro portas 
de Affalterbach em primeiro lugar na lista oficial dos melhores carros na 
categoria “luxo”.
O ex-piloto bateu seu próprio tempo de volta estabelecido em 2018, sen-
do 2,3 segundos mais rápido. Os valores oficialmente medidos e certifica-
dos são: 00:07:23,009 minutos para a versão de 20,6 km de comprimento 
(sem medição em linha reta para a seção da via T13).

F o t o s :  D i v u l g a ç ã o

MERCEDES

RPS ▣ Automóvel



00:07:27,800 minutos para a via completa 
de 20.832 km (com medição de linha reta 
para a seção da via T13). Essa variante 
e este tempo de volta estão oficialmente 
listados pela Nürburgring GmbH em sua 
página na internet. 
A Mercedes-AMG recuperou de forma 
impressionante a primeira posição nessa 
categoria depois do último recorde esta-
belecido três meses atrás. O Mercedes-
-AMG GT 63 S 4MATIC+ de 639 cv, que 
estabeleceu o novo recorde, não recebeu 
nenhuma preparação exclusiva. Equipa-
mentos de série como o sistema totalmente 
variável de tração das quatro rodas AMG 
Performance 4MATIC+, direção ativa do 
eixo traseiro, diferencial de deslizamento 
limitado do eixo traseiro controlado ele-
tronicamente e o programa de condução 
AMG DYNAMICS tiveram destaque no 
recorde. Os pneus especiais “Michelin Pilot 
Sport Cup2” utilizados durante a volta 
recorde, forneceram a aderência certa para 

uma tração ideal e forte aceleração nas 73 
curvas do “Inferno Verde”. “Mesmo que eu 
tenha acompanhado nosso GT 63 em seu 
desenvolvimento por vários anos, é sempre 
impressionante ver a ampla difusão que con-
seguimos alcançar com este veículo exclusi-
vo. Por um lado, o coupé de quatro portas é 
confortável e equipado com muitos recursos 
de segurança inteligentes para a direção 
diária e, por outro, oferece um nível extre-
mamente dinâmico e preciso de condução, 
que agora pudemos demonstrar mais uma 
vez no exigente traçado de Nordschleife”, 
disse Demian Schaffert.
A volta recorde foi medida com precisão 
pelos especialistas da empresa “wige SOLU-
TIONS”. Um auditor independente também 
certificou as condições do veículo e o tempo 
da volta. (Tempo recorde foi estabelecido 
utilizando apenas configurações originais de 
fábrica). O Mercedes-AMG GT 63 S 4MA-
TIC+ está disponível no Brasil desde Março 
de 2019.



É tempo de cores! Modelos esportivos e casuais dão o toque descontraído ao visual. 

Aproveite o clima dinâmico dos tons de diversas marcas presentes no RiopretoSho-

pping. 

COLOR
TIME

Modelo com a cor azul, da
 marca G-Shock, na loja All Time

Da marca Bulova, o deta-
lhe do fundo vermelho, da 
Bulova, na Carmelli Joias

Da Guess, o esportivo laranja, 
na Carrazzone Joalheiros

Da Tissot, os tons de laranja, na 
loja Carrazzone Joalheiros 

A marca Tissot, neste mode-
lo com a pulseira laranja, na 
loja Carrazzone Joalheiros 

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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A vibração do vermelho, 
neste modelo da G-Shock, 
na loja All Time

Da marca Bulova, este 
modelo casual e chique, 
na Carmelli Joias

Este modelo, da Tissot, 
em detalhe amarelo, na 
loja Carrazzone Joalheiros

Da Michael Kors, casual e 
moderno, na loja Carmelli Joias

O amarelo como aposta da 
G-Shock, na loja All Time



F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

do Tempo
JOIAS

Os relógios femininos ganham cada vez mais espaço em produções 
repletas de luxo e beleza. Preciosidades com riqueza de detalhes e 
formas e tons que agradam diferentes estilos mas que com o bom 
gosto em comum! Separamos algumas opções que as lojas do 
Riopreto Shopping oferecem. Das marcas Swarovski, Bulova, 
Tissot, Guess e Oslo, elas são verdadeiras joias do tempo! 

Oslo, na loja  
All Time

Oslo, na loja All Time 

Bulova, na loja 
Carmelli Joalheria

Swarovski, na loja 
Carmelli Joalheria

Bulova, na loja 
Carmelli Joalheria

Tissot, na 
Carrazzone Joalheiros 

Guess, na loja 
Carrazzone Joalheiros 

RPS ▣ ESTILO



PANTONE 2021
Os tons que dominarão o novo ano 
O universo da moda, do design, da arquitetura, da comunicação visual e uma série de áreas próximas a essas 
têm em comum a definição da Pontone quando o assunto é o que corresponde às cores do ano. Para 2021, a 
agência internacional já definiu tais nuances. E a paleta de cores são: o cinza Pantone 17-5104 Ultimate Gray e 
o amarelo Pantone 13-0647 Illuminating. Os tons, segundo a Pantone, têm, em sua combinação a expressão 
de força, resiliência e esperança. Sendo assim, a indústria têxtil, de moda, tintas, entre tantos outros elemen-
tos, já voltam-se às cores que serão a cara do próximo ano. Tal impacto sobre os mais diversos campos do 
globo tem a ver com uma história que começou em 1963, por Lawrence Herbert, que fundou a Pantone Ma-
tching System. Seu sistema de código de cores, tem como base a mescla de tintas de forma bastante precisa. 
O ponto de vista de Lawrence é o de que o espectros de cores são vistos e interpretados de maneira distinta 
por cada indivíduo. O criador, que na época já via o poder que as cores exercem sobre as pessoas, em múlti-
plos aspectos, talvez nem imaginaria que suas definições mudariam a história. 



Desde que deu início aos eventos De-
luxe, no RiopretoShopping, Carol Car-
valho demonstrou que tem extremo 
bom gosto e refinamento em tudo o 
que faz. Acontecimentos que marca-
ram pelo brilhantismo, por expressivo 
estilo, cultura, moda, entre tantos ou-
tros assuntos. Dignos de muitos brin-
des! Aliás, está aí outro assunto que 
ela domina bem: vinhos! “Sou apaixo-
nada por vinhos e tudo o que envolve, 
desde a história ao sabor. É em torno 
dessa bebida que nos reunimos sem-
pre para comemorar, para relaxar e 
para sermos felizes. Por tantos signifi-
cados, um bom vinho tem sempre que 
nos acompanhar. Eu, particularmente, 
sou aprecio muito o Sauvignon Blanc 
Terranoble, o Malbec Amalaya e o Ca-
bernet Sauvignon Finca Las Moras. 
Os três encontro no H2 Restaurante, 
que, além de outros inúmeros rótolos 
também tem pratos excepcionais, que 
agradam os mais exigentes paladares”, 
explica Carol, que divide com segui-
dores suas experiências por meio do 
Instagram @carolcarvalhoindica. “Te-
nho sempre muitas novidades aqui no 
RiopretoShopping e sinto muito orgu-
lho por representar o Deluxe, que é um 
sucesso na versão digital”, comemora. 

Apaixonada por vinhos!
CAROL CARVALHO

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o 

RPS - VINHOS



“O chileno Terranoble Sauvignon Blanc é aquele 
vinho leve, repleto de frescor, perfeito para o mo-
mentos agradáveis e leves, como um encontro com 
amigos no fi m de tarde ou início de noite para acom-
panhar um aperitivo ou uma salada. Cai perfeita-
mente bem também com um risoto. Seu aroma citri-
no também acompanha ervas e pêssego”. 

“Este vinho argentino Malbec é um dos que mais gosto por ser se-
doso, fresco e equilibrado, com coloração rubi intensa e o aroma de 
frutas vermelhas maduras e notas fl orais. Além da uva Malbec, ele 
tem um leve toque nas uvas Tannat e Petit Verdot, que são cultivadas 
a 1.900 metros de altitude no Vale de Calchaquí”.

“Este é um vinho intenso, que leva frutas negras e especiarias pican-
tes. Ele é um argentino composto 100% de uvas Cabernet Sauvignon, 
produzidas na região de Mendonza, na Argentina. Acho um dos me-
lhores para celebrar bons momentos”. 

TERRANOBLE 

AMALAYA

Finca Las Moras 
Cabernet Sauvignon
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No RiopretoShopping, com

Frederico Tebar

CARREIRA 

MODA E ESTILO 

F o t o :  M i l t o n  F l á v i o

Simpatia e profi ssionalismo são duas características que acompa-
nham a história de Frederico Tebar. Com duas décadas de atuação 
na imprensa regional, aos 18 anos já tinha seu programa de TV, 
com foco nas coberturas sociais. Acompanhando, bem de perto, 
todos os principais eventos do RiopretoShopping Center, o jovem 
multimídia tem o centro de compras como um dos principais sím-
bolos da história da cidade e de sua própria carreira profi ssional. 
“Um complexo não só de lojas e serviços, mas um lugar dinâmico, 
que expressa cultura e informação por meio de diversos eventos. 
Ao mesmo tempo, um lugar onde você encontra seus amigos. Por 
tudo isso, sempre tive uma relação muito afetuosa com o Riopre-
toShopping”, comenta ele, que está na linha de frente das prin-
cipais plataformas de imprensa, com TV, jornal, rádio e internet, 
além de ser sócio fundador da Gazeta de Rio Preto, onde assina 
coluna e matérias; também comanda a fi lial do portal IG em São 
José do Rio Preto. O portal é pioneiro no Brasil e o terceiro maior 
no segmento de notícias. Além de comandar toda a operação na 
cidade, Frederico também assina matérias para o portal. Há seis 
anos, ele é âncora do programa “Umas e Outras com Frederico 
Tebar” da rádio CBN. Ao vivo, informa ouvintes de toda a região 
sobre as principais notícias ligadas ao entretenimento, à cultura 

e ao empreendedorismo. Completamente conectado, 
Frederico Tebar é o jornalista rio-pretense de maior 
audiência nas redes sociais. Em sua conta no Insta-
gram, cobre eventos por meio dos Stories e conta, 
sempre em primeira mão, as grandes novidades que 
estão acontecendo em Rio Preto, como shows, even-
tos, festas e bastidores do empreendedorismo regio-
nal. Por meio de sua agência de eventos, Frederico 
organiza muitos dos mais badalados acontecimentos 
da cidade. Ao longo de quase duas décadas já promo-
veu 400 eventos, entre casas noturnas, inaugurações, 
lançamentos, desfi les e feiras.

“Ao longo de minha trajetória de trabalho, or-
ganizei cerca de 400 eventos, mas ao lon-
go desses 20 anos calculo que tenha ido em 
mais de seis mil eventos – de todos os gêne-
ros. Festa é o cenário perfeito para fazer no-
vos amigos e, principalmente, testemunhar os 
momentos mais inusitados. Já vi de tudo em 
festa. Já fui, por exemplo, em casamento que 
acabou a energia elétrica e sem luz ou previ-
são dela voltar, a festa aconteceu noite afora 
completamente no escuro...sem gerador, velas, 
nada. A pouca luz foi improvisada pelo pisca 
pica de um carro colocado no meio do salão. 
Quanto ao momento atual, analiso que a infor-
mação nunca foi tão importante na vida das 
pessoas. É o que gosto de fazer, não importa 
de que maneira que usamos para entregar essa 
notícia. Hoje, num único dia, conto a notícia 
pelo impresso, pela rádio, na TV e também no 
Facebook, Instagram e WhatsApp. Ao contrário 
do que muitos pensam, com a chegada e cres-
cimento da internet 

“Saindo de segunda a segunda, não tem 
como ignorar a moda. Se você é convidado 
para ir à casa de alguém, o mínimo é estar 
alinhado para atender o convite. Homem, cla-
ro, é mais fácil. O traje que mais gosto é uma 
calça, camisa e um sapato legal. Agora faço 
assim: quando compro uma camisa nova, tira 
outra do guarda-roupa e separo para doação. 
Não sou de cuidar e manter a roupa por mui-
tos anos”.

MODA E ESTILO MODA E ESTILO MODA E ESTILO MODA E ESTILO 

RPS ▣ PERSONALIDADE



AZUL VINTAGE
OSKLEN VINTAGE 
A inspiração na natureza e o apelo ambiental sempre compuseram o DNA da 

Osklen, uma das principais marcas do Brasil. O estilo de vida e a expressão cul-

tural também se faz presente ao longo da história da grife. Destaque para esta 

camiseta, da coleção Osklen Vintage Fusca, na Acqua It. Tem muita novidade da 

marca e de outras representadas pela empresa lá. Corra e aproveite tudo o que a 

loja tem para este verão, tanto em coleção masculina, quanto em feminina! 

F o t o :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ ESTILO



AZUL
DO TEMPO

A marca Chilli Beans, que nasceu nos 

anos 1990 na feira Mundo Mix, já 

demonstrava, desde seu início, 

que seu conceito envolve sempre 

o surpreender. Não por acaso, e 

grife cresce em todo o país, pre-

sente em todos os grandes centros. 

De centenas de produtos de destaque 

da empresa, que você conferir na loja, 

como relógios e óculos, que tal conhecer 

de perto este lindo modelo masculino azul? 

Aproveite e conheça todas a linhas e estilos 

da marca, no RiopretoShopping!

RPS ▣ ESTILO | MODA
F o t o :  D i v u l g a ç ã o



SURF & STREET WEAR
OPHICINA

A Ophicina, loja que une o estilo surf e street wear conquista, cada 
vez mais, clientes de São José do Rio Preto e toda a região. Com equi-

pe dinâmica e produtos que surpreendem pela diversidade e marcas, 
a loja faz parte de uma das franquias que se expande no Brasil. Do 

mix de confecções, calçados, bonés e acessórios de marcas como 
Oakley, Vans, Quiksilver, MCD, Element, New Era, Hang Loose, DC, 

Rip Curt, Roxy, Hurley, até a atmosfera repleta de personalidade e 
originalidade do visual da loja, o local é também ponto de encontro 

de pessoas de espírito jovem e dinâmico. 

RPS ▣ ESTILO | MODA
F o t s o :  M i l t o n  F l á v i o



Vista para o 
MAR

RPS ▣ Verão
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

A estação mais esperada do 
ano chegou! No Riopreto Sho-

pping, diversas lojas e grifes 
preparam muitas novidades 

para você aproveitar momen-
tos de lazer e descanso no 

mar, na piscina, no rio! Onde 
você se sentir bem e feliz, e 
ainda com charme e beleza! 

VISEIRA E BOLSA – TIMBORÉ



CIA. MARÍTIMA



RPS ▣ Verão
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

PHAEL PHAEL 

NEW SUMMER
CIA MARÍTIMA

CIA. MARÍTIMA 

TIMBORÉ



NEW SUMMER
ACQUA IT

CIA. MARÍTIMA

CIA. MARÍTIMA 



JOÃO SPODE
NA MÍDIA, NA MODA 

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

Que tal um bate-papo sobre moda 
com o jornalista e digital influencer 
João Spode? Falamos com ele em 
um dos lugares que ele mais gosta 
de frequentar no Riopreto Shopping, 
a Casa Bauducco. “Adoro as delícias 
servidas neste espaço. Desde que 
surgiu, tornou-se um dos melhores 
lugares para eu também fazer reu-
niões mais informais com clientes 
e amigos. Além de sabor e história 
fascinante da marca, o atendimento 
daqui é muito especial”, comenta o 
gaúcho que trocou o sul do Brasil 
pelo interior paulista. “Passei a vi-
ver em São José do Rio Preto quan-
do iniciei minha carreira na TV Tem. 
Mesmo me desligando da emissora, 
tive laços fortes pessoais e profis-
sionais com a cidade. Hoje me sinto 
um rio-pretense”, revela.

João Spode, na Casa Bauducco

Óculos Persol 
(Óticas Rio Preto), 
camisa Tommy 
Hilfiger (Icon) 

RPS ▣  ESTILO



ESTILO ESTILO 

MODA MODA MODA MODA MODA 

“Sou do signo de câncer e os nativos deste signo costumam 
ter um estilo um tanto despretensioso, mais reservado e tímido. 
Isso sempre entrou um pouco em confronto com a minha pro-
fi ssão, já que sou jornalista, apresentador e me dirijo ao público 
para compartilhar alguma informação importante. Foi assim ao 
longo de 16 anos da minha carreira em rádio e televisão, nas 
afi liadas Globo no Rio Grande do Sul e aqui em São José do Rio 
Preto. Atualmente essa comunicação acontece por meio das re-
des sociais, em vídeos institucionais, comerciais e eventos que 
apresento e organizo.  
O jeito de me vestir também refl ete muito esse estilo mais re-
servado. Sempre opto por peças mais básicas e cores neutras 
e escuras, como preto, azul-marinho, cinza, verde-oliva. São 
tons que favorecem no caso do meu tom de pele muito claro, 
herança da minha origem de família alemã do sul do Brasil. O 
que resume bastante esse estilo de ser e vestir é praticidade, 
simplicidade e informalidade”.

“Acredito que a moda, de forma geral, propõe uma in-
fi nidade de alternativas, mas nem tudo fi ca bem para 
todo mundo. Penso que muitas roupas ou muitos 
acessórios não caem bem pra mim, não combinam 
comigo. Por outro lado, vejo amigos usando e fi cam 
super bacana.  
Penso que a moda que a gente usa depende muito 
do estilo pessoal de cada um. Ao longo da vida, a 
gente acaba compondo um estilo e isso pode virar 
uma marca registrada. Tem muita gente que veste só 
preto. É uma cor muito prática, combina bem com di-
versas ocasiões, acaba virando um coringa. Imagino 
que o desafi o é descobrir o que combina com você. 
Não é porque está na moda que a gente precisa usar. 
O negócio é vestir o que refl ete um pouco da nossa 
personalidade e faz a gente se sentir bem. No Riopre-
to Shopping encontro várias lojas e marcas que tra-
duzem esse estilo mais leve e casual. Gosto bastante 
das peças super confortáveis da Reserva. As cami-
sas da Tommy Hilfi ger, da Icon, tem um caimento 
incrível no corpo, assim como as peças da VR. Tam-
bém gosto bastante das opções da Camarim Sosso, 
com Hugo Boss e Ricardo Almeida, para ocasiões em 
que preciso estar mais formal, mas quero continuar 
à vontade com aquela roupa. A Calvin Klein e Levis 
também têm opções muito interessantes e práticas 
para usar no dia a dia.  

Camisa e relógio (Reserva)

Camisa e mochila Tommy Hilfger (Icon) 



A PERFUMISTA

EXPRESSÃO 
DE SENTIDOS 

AQVA BVLGARI 

HUGO BOSS 

POLO GOLD

212 MEN

JEAN PAUL GAULTIERE

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ DICAS PERFUME 



A PERFUMISTA

OCEAN DI GIOIA

GIORGIO ARMANI 

WOMAN INTENSE 
RALPHE LAUREN

SI PASSIONE INTENSE 
GIORGIO ARMANI

GOOD GIRL SUPREME

 CAROLINA HERRERA

DOLCE GARDEN

DOLCE GABBANA

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ DICAS PERFUME 



O BOTICARIO

HORIZONTE 
MASCULINO

BOTICA 214 
MASCULINO 

FLORATTA 
FEMININO

LILY

FEMININO

THE BLEND 
MASCULINO 

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ DICAS PERFUME 



ÁGUA DE CHEIRO 

ATTRATIVE 
MASCULINO

ATTRATIVE 
FEMININO

OBELISK 
FEMININO 

SELF (IE) 

SAVIER ROYAL 
RESERVE 

HYDROS 
MASCULINO

ABSINTO 
FEMININO

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ DICAS PERFUME 



O BOTICARIO

EXPRESSÃO 
DE BELEZA

COMECE 2021 COM UM TOQUE 
DE BELEZA EM MAQUIAGENS, 

ESMALTES E AS MAIS DIVERSAS 
LINHAS DE PRODUTOS.

Creme  Ultra 
  Legere   Bergamot

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ Maquiagem 



L´OCCITANE 
De Provence, na França, para o mundo 

SPARKLING EDITION

A marca que surgiu no Sul da França é totalmente inspirada na natureza e 
transformou sua história em uma das mais importantes do globo não só em 
produtos, mas na forma como lida com o preparo de seus produtos e com 
seus consumidores! Vale a pena conhecer todas as novidades da marca no 
RiopretoShopping! Para este número, com a proximidade do Natal e Ano 
Novo, separamos três opções de kits para você!

SPARKLING EDITION

Verbena  Mandarine 

Creme  Ultra 
  Legere   Bergamot

Terre de   Lumière

Esta edição 
limitada traz a 
inspiração da 
L´Occitane em 
Provence nas 
noites de lareira 
e se mistura com 
a verbana para 
trazer um toque 
de frescor. 
Envolvida por 
frutas cítricas, 
tangerina e 
madeira quen-
te, essa icônica 
verbana revela 
uma composição 
fresca 
e envolvente.

A magia do Natal da Provence traz um momen-
to de prazer fascinante quando se envolve com 
a terra. Quando esse momento é capturado em 
uma fragrância revela uma mistura com notas 
cintilante e gourmand, a fusão perfeita do acorde 
radiante e um coração floral e frutado. 

A L´Occitane preparou também esta super dica para presentear 
nessa fase do ano, com a composição de hidratação Bergamot. 

Neste kit, as opções vão desde espuma de banho, creme para as 
mãos até creme corporal”

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ DICAS 



Óculos – Ray-Ban 
Óticas Carol Vestido

Dona Lolla 

Sandálias
Andatti 

Tiara
Mini Store

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ MODA | ESTILO



CAMINHO
DAS PEDRAS

A temporada da moda indica seguirmos 
muito bem o caminho das pedras. Sejam 
elas grandes, coloridas em aplicações, 
bem pequenas, elas estão nos mais varia-
dos estilos de sandálias e sapatos. Separa-
mos quatro, de diferentes estilos e marcas, 
para você conhecer um pouco das diversas 
possibilidades. Vamos lá! Que tal a sandá-

lia rasteirinha com três faixas de pedras? É da 
Carmen Steffens. Da mesma marca, veja que 
linda a sandália com pedras que dão um efeito 
todo colorido e jovial? Para um toque mais ele-
gante, que tal esta sandália da Santa Lolla? Já 
nas mais formais, uma ótima dica, entre tantas 
inúmeras do Riopreto Shopping, é este lindo 
modelo da Laura Prado.

CARMEN 
STEFFENS

CARMEN 
STEFFENS

SANTA 
LOLLA

LAURA 
PRADO

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ MODA | ESTILO



LUMINÁRIA 
PLATAFORMA 9 ¾

COLEÇÃO 
ALOK 

PROTEÇÃO E 
CONFORTO

Entre as novidades da Imaginarium, diversas 
luminárias que encantam o púbico. Entre 

elas, esta, da coleção Harry Potter, que 
acende com o comando de sua voz. Que tal 

iluminar como num passe de mágica? 

A coleção Alok, da Chilli Bens, traz este lindo 
modelo que não pode ficar de fora da lista das 
opções para a temporada! Aproveite e conhe-
ça todas as demais novidades da loja!

A proteção contra os raios solares e a moda 
caminham juntos. Entre as opções a quem 
gosta de praticar esporte e ficar ao ar livre são 
inúmeras, como esta peça da Timboré! 

RPS ▣ ESTÁ NA VITRINE
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o



TRANSVERSAIS

MANGAS 
BUFANTES

ROMANTISMO 
AOS PÉS

TRANSVERSAIS

MISS LADY

As bolsas transversais da Victor Hugo estão entre os must have 
para quem que adora dar um toque mais leve às produções 

Dos anos 1980 às vitri-
nes das novas coleções, 

as mangas bufantes 
estão entre as peças ‘it’ 
da temporada. Esta é da 
marca Desnude, da loja 

Cris Ribeiro 

O modelo da Mezzo 
Punto, da loja Lessô! 
Beleza, charme e leveza! 

A moda plus size em todas as novidades da 
coleção, em diversos modelos da Miss Lady

ROMANTISMO ROMANTISMO 
AOS PÉS

ROMANTISMO 
AOS PÉS

ROMANTISMO 
O modelo da Mezzo 
Punto, da loja Lessô! 
Beleza, charme e leveza! 



INFLUENCER EM MODA DEMONSTRA 
A PLURALIDADE DE ESTILOS DA ESTAÇÃO

Acqua It
Sandálias – Arezzo 

LETÍCIA 
GONÇALVES

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

RPS ▣ MODA | PESONALIDADE



A moda da nova estação vem com inúmeras possiblidades. Mais 
intimista e com muita leveza, produções casuais, ela tem, 

como foco principal, o conforto e a liberdade. A influencer 
Letícia Golçalves (do Instagram @leeggoncalves) traduz as 
atuais tendências em produções práticas e descomplicadas. 
Estivemos com ela para falar sobre o assunto e realizar um 
registro fotográfico neste mês. Com produção de cabelo e 
maquiagem de João Ricardo Torres Martins, do Cia. de Be-
leza do RiopretoShoping, Letícia uniu seu charme e sua 
beleza com uma série de novidades que apresentaremos 

neste trabalho. Sobre o sucesso que faz com milhares 
de seguidores, ela comenta: “Comecei postando, no 
Instagram, o meu dia a dia e meus gostos a respeito 

de moda e beleza. Fiz alguns trabalhos para lojas 
que sou cliente e, a partir disso, foi fluindo cada 
vez mais. Sempre amei me comunicar, mas no 
começo tive vergonha das câmeras. Hoje tudo 
isso já se tornou algo natural. Sempre pos-
tando conteúdos nesse fixo feminino, cres-
ceu o número de seguidores e trabalhos, e 
com isso a minha paixão por marketing. O 
que me levou a começar a estudar publici-
dade e propaganda. O contato com meus 
parceiros e seguidores me encanta. Me 
sinto muito próxima de pessoas que se 
identificam comigo e eu com elas. Fico 
muito realizada de saber que estou fa-
zendo a diferença na vida de alguém, 
seja com uma dica de beleza, uma in-
dicação de restaurante, ou uma frase 

de carinho. Tenho sonho de abrir 
algo para mim, no ramo da moda, 
talvez uma loja de calçados, já que 
tenho paixão por salto alto”.
 
Agradecimento especial: 

Equipe Cia. de Beleza 



Cropped – Acqua It
Sandálias – Happy New Shoes



Vestido – Cacau Brazil
Sandálias – Happy New Shoes



Vestido – Cacau Brazil
Sandália – Happy New Shoes



Vestido – Santa Fé
Sandálias – Arezzo



Jaqueta e vestido – Santa Fé



Vestido – Colcci
Sandálias – Happy New Shoes



Produção completa: Colcci



Macacão – Santa Fé
Sandálias – Happy New Shoes



Vestido – Cris Ribeiro 
Clutch – Micheli Martins 



Vestido – Santa Fé
Clutch – Micheli Martins
Sandálias – Arezzo



ROTEIRO DO 

com NATÁLIA CLEMENTIN 

Sabor 

Que tal um passeio pelas praças de alimentação 
do Riopreto Shopping com Natália Clementin? In-
fluencer que se consagrada mundo afora com seu 
bom gosto na culinária, na moda, no jeito de ser, 
participou do Masterchef em 2017 e é uma das 
personalidades mais prestigiadas na área gastronô-
mica. Neste número, Natália visitou a Taco Bell, a 
Green Station, a Brigadella, a SK Steak House e a 
Casa Bauducco. 

“A rede de fast-food californiana com cardá-
pio inspirado na culinária mexicana Taco Bell 
tem uma única unidade em Rio Preto. No mer-
cado há 57 anos, é a maior rede de restauran-
tes inspirada em comida mexicana do mundo. 
Além de oferecer tacos, burritos, quesadillas 
e crunchwraps, a rede traz diferenciais como 

Taco  Bell

combos acompanhados de batatas 
fritas e nachos. A pergunta mais 
feita é: pimenta leve, moderada ou 
forte. Como bem sabemos, comida 
mexicana é apimentada e aqui é 
servida como deve ser. De sobreme-
sa, churros, tortilha recheada com 
creme e burrito doce são as opções. 
Eu amo o Taco Bell e esperei muito 
por essa franquia em Rio Preto. Eu 
ia fora do país, nas grandes capitais 
e ter um Taco Bell aqui é sensacio-
nal. Tudo é saboroso, principalmente 
as fritas, que são temperadas estilo 
californianas e são imperdíveis. Vale 
muito a pena experimentar”.

RPS ▣ SABOR 
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o



Sabor 

A maior rede de fast salad do país, 
pioneira ao introduzir o conceito de 
salada por quilo no Brasil, ater r isou 
no Riopreto Shopping em novembro 
deste ano. A franquia Green Station 
possui 45 lojas em quatro estados, 
e não para de crescer. O novo res-
taurante traz opções saudáveis para 
o dia, unindo uma refeição rápida 
com a rotina agitada da população. 
O carro chefe do restaurante é a es-
colha de montar sua própr ia salada 
por quilo, podendo escolher entre 
os mais de 40 ingredientes. A fran-
quia oferece um cardápio var iado 
que conta com saladas, wraps, cal-
dos, sanduíches, sobremesas, sucos 
naturais e chás. Uma novidade que 
já amo demais. O Green Station é 
para aqueles que não querem fu-
rar a dieta ou estão precisando se 
alimentar melhor. Por quilo, você 
escolhe o que come e sempre conse-
gue fazer combinações diferentes”.

Green Station



RPS ▣ SABOR 
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

Para os amantes de carne, a SK chegou ao Riopreto 
Shopping para atender quem procura uma refeição de 
qualidade, sabor defumado e rapidez, além do preço 
justo. Em sua idealização, o restaurante buscou se 
sustentar em dois principais pilares: cardápio a altura 
de quem entende de um bom corte de carne e preço 
democrático e justo. O cardápio tem refeições diárias, 
mas também aposta em porções e pratos elaborados 
para proporcionar uma experiência gastronômica de 
qualidade. Panceta de rolo, costela bovina e hambúr-
guer gourmet também fazem parte do cardápio. Ou-
tra aposta da casa é o geladíssimo chopp Vila Alemã, 
visando atrair quem busca o centro de compras para 
happy hours e momentos de descontração. Quem ima-
ginou comer churrasco em shopping? A SK tem cortes 
e sabores inigualáveis. A panceta de rolo, por exemplo, 
vem cortadinha com um molho de goiabada cascão e 
pimenta. Uma explosão de sabor”.

Sk Steak House



“Em 1948, Carlo Bauducco, empreendedor italiano, 
chegou ao Brasil trazendo uma receita de família, um 
precioso pedaço de massa viva e o sonho de abr ir o seu 
própr io negócio em São Paulo. No Brás, o pr imeiro em-
preendimento começou em 1952, e, dez anos depois, o 
panet tone já estava conquistando espaço cativo na mesa 
da família brasileira, assim como o biscoito champanhe 
e outras delícias.
A Casa Bauducco veio logo depois, trazendo um mix de 
cafeter ia e empório, onde são comercializados os produ-
tos ‘premium’ da marca, como bolos natalinos, cookies, 
gr isinis e croissants ar tesanais frescos que podem ser 
acompanhados, no própr io local, com um delicioso café. 
Um dos diferenciais é a venda de uma fatia de panet tone 
aquecida com canela e açúcar durante o ano todo. “Não 
consigo ir ao Riopreto Shopping e não parar na Casa 
Bauducco para um café. Quer coisa melhor que panet to-
ne o ano inteiro? A fatia doce ou a salgada são sempre 
fresquinhas e deliciosas por lá. No calor, eles sempre 
fazem delícias novas, como agora o Bauduccino (versão 
do Frapuccino) em vár ios sabores”.

Casa  Bauducco



RPS ▣ SABOR 
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o

“Sucesso entre os apaixonados por brigadei-
ro e apreciadores de doces, a Brigadella é o 
ponto mais rosa e um dos mais charmosos do 
Riopreto Shopping. Localizado frente à Praça 
III de Eventos, nessa época do ano é possível 
tomar um café e observar o jardim de Na-
tal montado. Talento herdado de seus avós 
e a paixão pela culinária fez a empresária e 
confeiteira Márcia Baião Oliveira e sua filha, 
Mirella Oliveira, a criar a Brigadella em 2010. 
Hoje, o mix de produtos conta com salgados, 
bolos, docinhos, cupcakes e os famosos ma-
carons, que, na vitrine, enchem os olhos em 
cores e sabores diferentes. De bolos a maca-
rons, a Brigadella é minha escolha para qual-
quer ocasião especial. Eles são impecáveis em 
sua produção, sabor e atendimento. Sempre 
paro para um café e um pedaço de bolo, ou 
então para levar seus deliciosos brigadeiros 
para casa. A sabedoria popular conta que o 
brigadeiro foi batizado assim em 1945, du-
rante uma campanha eleitoral. Foi quando 
o Brigadeiro Eduardo Gomes disputou com 
Eurico Gaspar Dutra a presidência da Repúbli-

Brigadella

ca, sendo derrotado nas urnas. Gomes tinha 
o slogan ‘Vote no Brigadeiro, que é bonito e é 
solteiro’, ganhando o coração das moças na 
época, que preparavam o doce em casa e os 
vendiam nas ruas com o nome de brigadei-
ro, fazendo alusão a Gomes e destinando o 
dinheiro da venda ao fundo de campanha”.



DIVINO FOGÃO 
Reinaugurado no RiopretoShopping
O Divino Fogão, um dos mais importantes restauran-
tes do país, reinaugurou no RiopretoShopping. Em um 
ambiente totalmente novo, acolhedor e ainda mais con-
fortável, o espaço, que fica na Praça II de Alimenta-
ção, agradou o público. Entre as novidades, estão as 
opções de pizzas, sushi e churrasco. A franquia é co-
nhecida nacionalmente pela qualidade e pelo sabor dos 
seus produtos, estando em quase todos os estados do 
país. O cardápio conta com mais de 25 pratos quentes 
e 17 opções de saladas, além de diversos tipos de car-
nes, frango e peixes grelhados, feitos na hora.

RPS ▣ SABOR
F o t o s :  R i c a r d o  B o n i 



OBJETOS 
DE DESEJO 
Modernidade e Tecnologia  

AIRPODS PRO 
LOJA IPLACE

GALAXY BUDS 
SAMSUNG

GALAXY Z FLIP 
PONTO FRIO

RPS ▣ Tecnologia
F o t o s :  D i v u l g a ç ã o



APPLE WATCH 
CINZA ESPACIAL 

COM PULSEIRA 
ESPORTIVA PRETA  

LOJA IPLACE
GALAXY Z FLIP 
PONTO FRIO

SAMSUNG 8 K
LOJA PONTO FRIO



BRISA
RETRÔ

Os lenços 
estão de volta

Eternizados no visual de figu-
ras ícones de estilo, os lenços 
marcaram fases importantes 
na história da moda. Acessó-
rios que voltaram com tudo 
na temporada de grifes im-

portantes no último ano, eles 
promovem leveza, dão char-
me e expressam muita per-

sonalidade. Sua versatilidade 
com o toque todo especial na 

composição dos mais variados 
looks acompanha o próprio 
jeito de ser de mulheres de 

diferentes partes do mundo 
e do próprio tempo. Déca-
das passadas, quem não se 

encantava com o charme de 
Grace Kelly, Marilyn Monroe, 

Catherine Deneuve, Jacque-
line Kennedy, entre tantas 

mulheres internacionalmente, 
conhecidas e seus lenços? 

Toque colorido e 
com muito charme: 
De nossas publica-
ções em editoriais 
de moda realizados 
há mais de uma 
década, o símbolo 
do lado cíclico da 
moda – a modelo 
Bruna Lecardeli, 
para RiopretoShop-
ping Magazine, em 
Florianópolis/SP.  

VICTOR HUGO

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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MINI STORE

VICTOR HUGO



PIUKA 

O uso de lenços no pescoço, 
já demonstrando, em nossos 
registros, o vai e vem da 
moda dos lenços. Na foto, 
a modelo Fernanda Morelli, 
no editorial realizado por 
RiopretoShopping Magazine 
em Buenos Aires, Argentina 

VICTOR HUGO

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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A modelo Walkiria Mielech, 
com produção com o uso de 
lenço, em editorial realizado 
em Punta Del Este, por
 RiopretoShopping Magazine 

MINI STORE



Bem próximo à capital da França, Paris, o Palácio de Versalhes é um dos im-
perdíveis lugares ao turistas. Um dos principais castelos do mundo, construído 
entre 1661 e 1715, o local retrata a soberania, a riqueza, a elegância e os tra-
ços culturais franceses. Seu idealizador, Luís XIV, teve como principal objetivo 
surpreender com o feito. Assim, da imponência e estética de muito bom gosto, 
tendo ao fundo belos jardins, continua, já por centenas de anos, encantando 
quem o visita. Um momento mágico e inesquecível. O ouro reluzente dos por-
tões, que surge depois de uma estátua equestre de Luiz XIV, já demonstra muito 
do luxo da época, o que, para muitos sempre foi considerado um exagero, bem 
como os ideias quase delirantes do Rei. Observar sua fachada é como voltar ao 
tempo, reviver histórias, como as que vemos em filmes, como “Maria Antonie-
ta”. Como não se lembrar da cena em que ela se curva ao povo francês, ao inva-
dir o palácio no período da Revolução, ao conhecer a entrada do castelo? São 
mais de duas mil janelas, de cômodos que explicam a história da França no que 
é, hoje, um museu. Entre mais de 700 quartos, não há como deixar de visitar a 
Galeria dos Espelhos, local onde ocorreu o Tratado de Versalhes, que deu fim à 
Primeira Guerra Mundial. Centenas de espelhos e lustres que refletem o brilho 
e riqueza de detalhes. Versalhes, com seus milhares de súditos, e os principais 
nomes da época assinando seus mais variados espaços, tem o transcender da 
arte, que se completa por seus jardins. Caminhar nesses pontos é ter o privilé-
gio de conhecer a capacidade humana não só de produzir arte, mas também de 
expressar anseios que conduzem ao refletir sobre a riqueza da alma humana. 

A EXUBERÂNCIA DE 
UM DOS PRINCIPAIS 
CASTELOS DO MUNDO Versalhes

RPS ▣  VIAGEM | CULTURA
F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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Da fachada ao interior, o luxo transita com a arte. No foto mais ampla, os lustres da Galerias dos Espelhos. Destaque 
também ao quadro com Luís XIV, de François José Hyacinthe Rigaud, e também a beleza de cada detalhe em adornos 
da época. Além do interior, o encanto em cada detalhe, incluindo a visão do interior para o lado externo do palácio.

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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e seus jardins
VERSALHES 

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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Ao longo da história, Versalhes sempre foi inspiração para o mundo. Seus jardins, que ocupam 800 
hectares nos arredores do palácio foram aperfeiçoados por Le Nôtre, no século XVII, dando origem 
a um estilo francês de jardins. Foi o início de uma longa trajetória ao artista, que antes era um jar-
dineiro simples e sem formação. A sequência de seu trabalho se deu por diversos outros lugares 
importantes da França. Destaque às perspectivas entre os espaços e ao diálogo entre suas divisões, 
com o grande espelho d´água, o Canal de Versalhes. 



Hotel em Crans-Montana retoma 
as atividades aliando alto padrão 
em serviços com diretrizes que 
garantem o máximo bem-estar
aos hóspedes

Alpes suíços 

F o t o s :  M i l t o n  F l á v i o
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O branco já prevalece na paisagem das montanhas da Suíça nesta época do ano. 
A neve cai intensamente em locais como Crans-Montana, uma das mais tradicio-
nais estações de esqui do país. O cinco estrelas retorna às atividades neste mês 
de dezembro, mantendo a tradição de unir instalações de alta qualidade com ser-
viços excepcionais, agora também aliados a medidas de distanciamento e de hi-
giene voltadas ao bem-estar dos hóspedes. Seguidos desde o verão, os protocolos 
sanitários determinados pelas autoridades suíças foram reforçados e atualizados 
no fim de outubro, o que garante aos resorts estarem em plena operação, diferen-
temente de outros no continente europeu. As políticas de saúde adotadas têm 
procurado elevar cada vez mais o nível de segurança dos visitantes estrangeiros. 
Praticantes de esqui e de snowboard que, neste momento, optam por Crans-Mon-
tana encontram não só 140 km de excelentes pistas e 27 meios de elevação, mas 
também ambientes protegidos enquanto se divertem e relaxam. O uso de másca-
ras é obrigatório em todos os momentos. Amantes da natureza encontram nessa 
região a perfeita combinação entre a exuberância da montanha e os benefícios da 
vida urbana, traduzidos em bons restaurantes, boutiques e diversão noturna. O 
Guarda Golf é parte dessa atmosfera. Membro das exclusivas associações Swiss 
Deluxe Hotels e The Leading Hotels of the World, o hotel prorrogou a promoção 
de 20% de desconto em todas as reservas feitas até o dia 31 de dezembro, e ain-
da mantém as ofertas com diárias grátis de acordo com o número de noites re-
servadas, em janeiro e em algumas datas de fevereiro e março: fique 7 e pague 
5, fique 6 e pague 4 e fique 3 e pague 2. Para toda a temporada existem pacotes 
especiais como o Winter Emotions, que dá direito a passe diário e transfer à es-
tação de esqui de Crans-Montana, ou o Ski & Relaxation, que reúne os mesmos 
benefícios e inclui ainda uma sessão de 50 minutos de massagem no spa do hotel, 
cujos tratamentos são inteiramente voltados à reconciliação entre corpo e alma. 
Já o programa Pure Oxygen tem como diferencial um tratamento facial à base de 
oxigênio, ideal para rejuvenescer e tonificar a pele, e sessão de massagem a dois 
em sala privativa do spa e uma garrafa de champanhe estão entre os mimos de 
quem opta pelo Romantic Getaway. Todas estas opções especiais contemplam 
café da manhã no restaurante ou servido no quarto, Wi-Fi nas dependências do 
hotel e consumo livre de bebidas não alcoólicas do minibar, além de jantar de três 
pratos no restaurante Five, que une em seu menu os sabores do sul da Itália aos 
do Mediterrâneo Oriental. O Guarda Golf Hotel é representado no Brasil pela Key 
Partners (www.keypartners.com.br), de Sylvia Leimann. Para mais informações e 
reservas, acesse o site https://guardagolf.com.



SARAIVA
SAPIENS - UMA BREVE HISTÓRIA DA HUMANIDADE 

O MILAGRE DA MANHÃ

MULHERES QUE CORREM COM OS LOBOS

PAI RICO, PAI POBRE

O livro de YUVAL HARARI aborda a História da Humanidade desde a evolução arcaica da espé-
cie humana na idade da pedra, até o século XXI. Seu principal argumento é que o Homo sapiens 
domina o mundo porque é o único animal capaz de cooperar de forma flexível em largo número 
e o faz por ser a única espécie capaz de acreditar em coisas que não existem na natureza e são 
produtos puramente de sua imaginação, tais como deuses, nações, dinheiro e direitos humanos. O 
autor afirma que todos os sistemas de cooperação humana em larga escala - incluindo religiões, 
estruturas políticas, mercados e instituições legais - são, em última instância, ficção. Outros argu-
mentos relevantes do livro são os de que dinheiro é um sistema de confiança mútua; o capitalismo 
é uma religião e não apenas uma teoria econômica; o império tem sido o sistema político mais 
bem sucedido dos últimos 2000 anos; o tratamento a animais domésticos está entre os piores 
crimes da História, as pessoas hoje não são necessariamente mais felizes que no passado e os 
humanos estão atualmente em um processo de modernização de seus deuses.

O livro de HAL ELROD fala sobre os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso 
potencial e as nossas habilidades. O milagre da manhã permite que o leitor alcance níveis de 
sucesso jamais imaginados, tanto na vida pessoal quanto profissional. A mudança de hábitos e a 
nova rotina matinal proposta por Hal vai proporcionar melhorias significativas na saúde, na felici-
dade, nos relacionamentos, nas finanças, na espiritualidade ou quaisquer outras áreas que neces-
sitem ser aprimoradas. Hal Elrod é empreendedor, corredor de ultramaratonas, autor best-seller, 
marido, pai e palestrante motivacional renomado internacionalmente. Ele tem dedicado a vida a 
mostrar aos outros como superar seus desafios para que possam atingir o potencial ilimitado que 
existe dentro de cada um de nós.

O livro de CLARISSA PINKOLA é um da lista dos mais elogiados e está lista dos mais vendidos 
da Saraiva. Ao investigar o esmagamento da natureza instintiva feminina, Clarissa descobriu a 
chave da sensação de impotência da mulher moderna. Seu livro, Mulheres que correm com os 
lobos, ficou durante um ano na lista de mais vendidos também nos Estados Unidos. Abordan-
do 19 mitos, lendas e contos de fada, como a história do patinho feio e do Barba-Azul, Estés 
mostra como a natureza instintiva da mulher foi sendo domesticada ao longo dos tempos, 
num processo que punia todas aquelas que se rebelavam. Segundo a analista, a exemplo das 
florestas virgens e dos animais silvestres, os instintos foram devastados e os ciclos naturais 
femininos transformados à força em ritmos artificiais para agradar aos outros. Mas sua energia 
vital, segundo ela, pode ser restaurada por escavações psíquico-arqueológicas’ nas ruínas do 
mundo subterrâneo. Até o ponto em que, emergindo das grossas camadas de condicionamento 
cultural, apareça a corajosa loba que vive em cada mulher. Clássico dos estudos sobre o sagra-
do feminino e o feminismo, o livro é o primeiro de uma série de longsellers da Rocco a ganhar 
edição com novo projeto gráfico e capa dura.

Da tese de ROBERT KIYOSAKI, o livro Pai Rico, Pai Pobre demonstra que a questão não é ser 
empregado ou empregador, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. É com 
essa tônica que o escritor visionário propõe a reflexão de que a formação proporcionada pelo 
sistema educacional não prepara os jovens para o mundo que encontrarão depois de formados. A 
proposta do autor é facilitar a tarefa dos pais. Quem entende de contabilidade deve esquecer seus 
conhecimentos acadêmicos, pois muitas das teorias expostas por Robert Kiyosaki contrariam 
os princípios contábeis comumente aceitos, e apresentam uma valiosa e moderna percepção do 
modo como se realizam os investimentos. A sociedade sofre mudanças radicais e, talvez, de pro-
porções maiores do que as ocorridas em séculos passados. Não existe bola de cristal, mas algo é 
certo: a perspectiva global de transformações transcende nossa realidade imediata. 
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EMPÓRIO CULTURAL

DICAS DE LEITURA

O RETORNO

O PODER DO SUBCONSCIENTE

CORTE DE ESPINHOS E ROSAS

BARACK OBAMA - UMA TERRA PROMETIDA

Com mais de cem milhões de livros vendido no mundo, O retorno, de NICHOLAS SPARKS, 
retrata a vida de um médico de exército ferido no Afeganistão, que teve de deixar a profissão, 
após uma cirurgia, e encontrar um novo caminho; e de duas mulheres cujos segredos irão mudar 
o rumo da história. Uma história profunda de amor e perdas que com certeza irá mexer consigo. 
Uma história profunda de amor e perdas que com certeza irá mexer consigo. Porque, às vezes, 
para avançar, precisamos de voltar para onde tudo começou.

Na lista dos sugeridos pela Empório Cultural, o livro de JOSEPH MURPHY, é um sucesso mun-
dial. PhD pela Univesity of India, o autor publicou mais de 20 livros no Brasil, com a proposta 
de ajudar as pessoas a alcançar grandes objetivos apenas mudando a maneira de pensar. Suas 
técnicas baseiam-se em um princípio simples e prático: se você acredita em algo sem restrições e 
faz um retrato disso em sua mente, remove os obstáculos subconscientes para que seu desejo se 
concretize. 

De SARAH J. MAAS, o livro Corte de Espinhos e Rosas conta a história de Feyre, uma humana 
que vive na extrema pobreza e tem que se virar sozinha para sustentar suas duas irmãs e seu 
pai. O mundo em que ela vive é dividido entre humanos e seres mágicos chamados feéricos, 
considerados assassinos cruéis da raça humana. Esses seres não podem atravessar a chamada 
“muralha”, barreira que magicamente divide as terras feéricas das terras humanas. Um dia, 
enquanto caça para poder alimentar sua família, Feyre mata um lobo, que mais tarde descobre 
se tratar de um feérico. Assim, ela é levada para o outro lado da muralha onde passa a viver 
com o Grão-Feérico da Corte Primaveril, Tamlin. Com o tempo, o relacionamento dos dois vai 
se aprofundando até virar uma paixão perigosa para ambos.

Da tese de ROBERT KIYOSAKI, o livro Pai Rico, Pai Pobre demonstra que a questão não é ser 
empregado ou empregador, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. É com 
essa tônica que o escritor visionário propõe a reflexão de que a formação proporcionada pelo 
sistema educacional não prepara os jovens para o mundo que encontrarão depois de formados. A 
proposta do autor é facilitar a tarefa dos pais. Quem entende de contabilidade deve esquecer seus 
conhecimentos acadêmicos, pois muitas das teorias expostas por Robert Kiyosaki contrariam 
os princípios contábeis comumente aceitos, e apresentam uma valiosa e moderna percepção do 
modo como se realizam os investimentos. A sociedade sofre mudanças radicais e, talvez, de pro-
porções maiores do que as ocorridas em séculos passados. Não existe bola de cristal, mas algo é 
certo: a perspectiva global de transformações transcende nossa realidade imediata. 



MAGIA KIDS

MILON

PUKET

BIBI CALÇADOS

MAGÚ KIDS

MAGÚ KIDS
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BORELLI,
no RiopretoShopping 

Entre as novidades do fi m do ano para os visitantes 
do Riopreto Shopping está a abertura da Pastic-
ceria e Gelateria Borelli. O novo espaço, que en-
canta o visitante já por sua arquitetura, que reúne 
beleza e aconchego, fi ca na terceira expansão do 
centro de compras e contou com um investimento 
de R$800 mil. Com mais de 16 sabores produzi-
dos de maneira artesanal e sem conservantes, a 
Borelli também produz milk-shakes, taças e conta 
com um serviço de cafeteria, oferecendo diversas 
opções aos clientes. Há mais de sete anos no mer-
cado, a gelateria, que já é conhecida nacionalmen-
te pelo sabor e pelos produtos variados à base de 
leite ou água, traz outras novidades no cardápio, 
como os doces fi nos: torta de frutas vermelhas, 
Torta caramelizada, brownie, petit gâteau, Panna 
cotta com calda de framboesa e muito mais. A em-
presa foi fundada em Ribeirão Preto e hoje conta 
com 33 lojas em cidades de diversos estados do 
Brasil. (Borelli RiopretoShopping - Terceira Expan-
são, de frente à Praça III de Eventos - Instagram: 
@borelliriopretoshopping)

RPS ▣ SABOR
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PET CARE! 
Itens para os cuidados e proteção  
para animais de estimação!

PET CARE! 
Itens para os cuidados e proteção  
para animais de estimação!

BANDEJA SANITÁRIA 
CARREFOUR

REMOVEDOR DE PELOS

CARREFOUR

CAIXA DE TRANSPORTE 
C&C

COMEDOURO EM INOX

C&C

TAPETES HIGIENICOS

C&C

BRINQUEDO PELÚCIA 
CACHORRO - CARREFOUR

CARRINHO - MY DOG PET SHOP

CAMA PARA PETS 
CARREFOUR

CASINHA
MY DOG PET SHOP

F o t o s :  D i v u l g a ç ã o
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riopretoshoppingcenter

www.riopretoshopping.com.br

ACESSÓRIOS PARA ESPORTE
1000tinho Sports 3227-5501
Authentic Feet 3226-5519
Tennis One 3226-1644

ACESSORIOS PARA VESTUARIO
Gabriela Motta 3227-9097
Intercouros 3216-5724
Inovathi 3353-3870
Joia Flor 3227-5792
Micheli Martins 3364-9333
Mini Store 3227-3099
Morana Acessorios 3226-3450
Piuka 3216-4241
Styllo’s 3226-5052
Victor Hugo 99747-3097
AGÊNCIA DE VIAGENS
Azul 3212-8137
CVC Mundo 3121-1450 

BRINQUEDOS
Ri Happy Brinquedos 3227-8005 

CABELEREIRO
Cia de Beleza 3227-0372 

CALÇADOS ESPORTIVOS (TÊNIS) 
Crocs 3227-4632
World Tennis 3229-2111
1000Tinho Sports 3227-5501
Authentic Feet 3226-5519 

CALÇADOS FEMININOS
Anacapri 3216-4592
Andatti 3229-5032
Arezzo 3216-1737
Bis 99747-3964
Capodarte 3216-3982
Carmen Steffens
Happy New Shoes 3304-7296
Laura Prado 3227-2007
Lessô 99747-3964
Melissa 3216-7742
Santa Lolla 3216-6074
Usa Flex 3226-7278
Luz da Lua 

Riopreto Shopping Magazine 
Administração 17 3216-9844  
Escritório  3226-2396 • 3216-1529

CALÇADOS GERAL
Havaianas 3216-2066
Oscar Calçados 3226-6246
Lojas Milano 3229-3293 

CALÇADOS INFANTIS
Mini Melissa 3121-9545
Bibi 3353-9717
Magú Kids & Teens 3363-7677 
 
CALÇADOS MASCULINOS
Democrata 3363-7400
He Shoes Concept 3216-4072 

CAMA, MESA E BANHO
First Class 3226-3412 

CELULARES E TELEFONIA
Case Company 3227-9441
Cute Case 3304-5234
Claro 14-91159099
Loft 3226-4555
Motorola 14-99136-3101
Tim
Vivo
Samsung 3227-2027 

CINEMAS
Cine 1 e 2 Multiplex 3227-4840
Cine 3 e 4 Multiplex
Cine 5 Multiplex
Cine 6 e 7 Sala Vip

COLCHÕES
Colchões Ortobom 3353-4366

DEPARTAMENTO
C&A 3302-0033
Renner 2136-2300 

DEPILAÇÃO
Espaço Laser 3226-4985

DIVERSÕES, PARQUES
Game Play 3363-6334
World Games 98115-8481

ELETRODOMÉSTICOS
Polishop 3226-3550
Ponto Frio 3201-9806 

FARMACIA E DROGARIA
Drogaria Carrefour 3226-5813
Farmais 98119-5407

FOTO REVELAÇÃO
Kodak Express 3227-9967 

HIPERMERCADO
Carrefour 3227-1335

HOME CENTER
C&C- Casa e Construção 3201-1411
Multicoisas 3305-3114 

INFORMATICA
Iplace mobile 3304-1315

JOIAS E RELOGIOS
Carmelli 3227-9630
Carrazzone Joalheiros 99104-0528
Carrazzone All Time 99128-1819
OMY 3216-5752
Relicário 98146-5370

LINGERIES E MEIAS
Valisere 3227-0970
Jogê 3226-1314
Lua Sol Lingerie 3226-1848
Lupo 3227-2902
Puket 3121-8588
Scala 3229-5590

LIVRARIA/REVISTARIA
Livraria Saraiva 99782-6616
Empório Cultural 3226-4141

LOTERICA
Loterias-Central de Loterias 
Menis 3227-6604 

RPS ▣ Lojas



MODA ESPORTIVA, GINASTICA PRAIA
Acquait 3226-2133
Cia Maritima 3216-7004
Corpo Atleta 3226-3030
Timboré 3226-5040
New Era 3229-4729
New Summer 3215-6720
Phael 99155-5148

OTICAS
Chilli Beans 3216-3904
Exata Otica 3216-5745
Otica Nacional 3216-7174
Otica Santa Luzia 3227-3004
Oticas Carol 3227-3908
Oticas Rio Preto 3216-2056
Ocularium Otica 3227-7005
Triton 3227-2131 

PAPELARIA
Empório Cultural 3226-4141

PERFUMARIA E COSMETICOS
Adcos 3363-3382
Agua de Cheiro 3227-5161
A perfumista 3227-4085
Avatim 3353-8598
Dani Fernandes Empório 3229-2023
D&P Cosméticos 3216-6786
L’Occitane 3305-0302
O Boticario 3227-0102
Quem Disse, Berenice? 3226-3676

PETSHOP
My Dog Pet Shop 3353-1461

PRES-CURIOSIDADES E GADGETS
Imaginarium 3222-7419
Santa Presentes 3226-1663

ROUPAS E ACESSÓRIOS INDIANOS
Aakarshan 3231-2319 

SERVIÇOS
Banco santander 3201-7600
Confidence Câmbio e 
Travelex 3226-5482
Correios e Banco Postal 3226-7898
Okay 3304-6989
Assist Smart 3519-9098

TABACARIA
Empório do Tabaco 3226-1402 

VESTUARIO FEMININO
Alessandra Colombo 3226-2988
Ammalis 3226-4042
Cris Ribeiro 99605-2573
Dona Lolla 3304-7126
Lively 3234-9329
Cristina Truzzi 99641-0537
Josefina 3216-5755
Le lis Blanc Deux 3216-3525
Mara Pinhel 3216-5888
Miss Lady Plus 99648-8151
Program 3216-7135
Tagarela 3226-6009
Trama 3227-6005 

VESTUARIO INFANTIL
Brooksfield JR. 3216-5422
Hering Kids 3304-3098
Milon 3216-7749
Selma Amaral Linha Baby 3229-2021
Magia Kids Store 3227-8459

VESTUARIO MASCULINO
Brooksfield 3227-1008
Ele Grande 3226-4020
Estivanelli 3227-2956
Kadoch
Mr. Kitsch 3226-3434
Noir, Lelis 3216-3525
Remolli 3229-1560
Reserva 3353-7651
Via Andrea 3227-1122
Via Veneto 3226-4140
VR 3227—3621

VESTUARIO MODA JOVEM
Aleatory 99676-6390
Santa Fé 3353-0400
Base 99771-2308
Cacau Brazil 3227-3228
Calvin Klein 3216-2148
Camarim Sosso 3022-3064
Colcci 3216-3367
Drill 3305-8638
Dropside 3227-2415
Golfe Store 3229-2718
Hering 3226-6060
Icon 3227-1467
Levi’s 3227-8527
Ophicina 3229-4846
Piticas Surf HD Store 3301-4406

ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTES - SERVIÇOS
Amélia Grill 3229-1870
Croasonho 3363-9528
Divino Fogão 3227-7600
H2 Restaurantes 3226-2817
H2 Chopp 3226-2388
Kiberama 3227-3211
Molecaggio Pizzas 3227-6231

BOMBOMNIÈRE
Fini 3304-5924
Cacau Show 99114-4293
Chocolates Brasil Cacau 3033-5206
Kopenhagem 3226-6727

CAFÉS
Café do Carrefour
Café do Ponto 3226-7324
Grão expresso Cafeteria 3227-9000

CONFEITARIA
Brigadella 3229-8998
Iaia Creperia e churreria 3229-3695

FAST FOOD
Burger King 3216-2038
Casa Balducco 3301-2292
Dipz 3121-9483
Griletto 3353-8348
Jin Jin Fast Food 3227-2784
McDonald’s 3227-1500
Montana Express 3353-0035
Roasted Potato 3229-5472
Subway 3227-1614
Spaguetto Pasta e Grill 3226-7222
Sanshi 3216-4075
Suco Bagaço 3301-1797
Taco Bell 3229-5445
Green Statiion 98182-5221
S.K. Steakhouse 3305-9040
Frangolito

SORVETES
Borelli 3229-1539
Bacio di Latte 3226-1635
Jah Açai
Ice Creamy 3229-4673
Yoguts (quiosque)
Mini Orbe (quiosque)
Açai da Praia (quiosque)
Bob’s (quiosque)
Chiquinho Sorvetes (quiosque)3226-5032
McDonald’s (quiosque) 3227-1500

GASTRONOMIA 




