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O mundo
por trás da

Mercatto

A

revista Mercatto apresenta ao público potiguar muito mais do que
uma edição singular sobre o mundo dos pães. Nas páginas a seguir vamos revelar os novos estilos de vida, baseados nos sabores e
prazeres que envolvem não só o paladar, mas todas as nuances que
abrangem um novo conceito de viver.
O costume cotidiano de comer fora de casa tem se tornado cada vez mais comum. Neste contexto, as padarias têm ganhado cada vez mais espaço para quem
busca uma refeição rápida e de qualidade. No café da manhã, almoço e jantar, é
impossível não encontrar dezenas de clientes circulando pela Mercatto. Vamos
apresentar aqui os segredos desse sucesso, em entrevista exclusiva com o empresário Adelino Teixeira Marinho, além dos produtos diferenciados que a empresa
oferece, como azeites e queijos importados, e a visão dos clientes que não abrem
mão de fazer as refeições na padaria.
Na gastronomia, vamos mostrar os itens que não podem faltar nas mesas,
além de falar sobre as bebidas que atualmente são as mais desejadas pelos consumidores - como as cervejas artesanais e os vinhos, e revelar quais os alimentos
que combinam com elas. Vamos divulgar ainda como a arte de cozinhar pode ser
uma ferramenta de socialização e os segredos de quem descobriu na cozinha a
melhor maneira de desopilar.
O tema saúde também será abordado nas próximas páginas, revelando os cuidados que todos devem ter com o coração e com a alimentação. Vamos falar ainda de beleza e como o conceito “Express” se tornou um sucesso no salão
mais movimentado da capital. O mundo náutico e das motocicletas
também serão citados nesta edição, assim como os prazeres dos
admiradores de relógios de luxo e dos fãs da tecnologia.
No quesito viagem, vamos apresentar locais encantadores dentro e fora do país, como a cidade de Porto, em Portugal, e os
atrativos de Miami, nos Estados Unidos, que já é quase a segunda casa dos brasileiros que querem curtir uma vida mais cheia
de glamour. Falaremos também sobre os encantos de quem
pratica o esqui e como o esporte, 100% de inverno,
tem conquistado cada vez mais os potiguares. No
Rio Grande do Norte, vamos apresentar as belezas
do litoral e as singularidades das serras.
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Mercatto

Uma
empresa
e sua história

A

pós três anos de trabalho de excelência, a Mercatto é hoje a mais
respeitada padaria da capital potiguar. Desde seu planejamento inicial até a execução de obras e atendimento ao
cliente, a empresa foi criada para ser referência
de qualidade, variedade e requinte. Tanto empenho fez com que a Mercatto fosse escolhida
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como a melhor padaria de Natal no ano de
2013. Por trás de tamanho sucesso e ascensão
está o proprietário da padaria, Adelino Teixeira
Marinho. Aqui, ele fala um pouco sobre a história da Mercatto e revela os planos futuros dessa
padaria que tem conquistado cada vez mais um
público fiel e apaixonado por boa culinária e
produtos de qualidade.

[revista MERCATTO] 11

Adelino Teixeira Marinho
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A Mercatto se destaca não
apenas pelo seu atendimento de
qualidade e ambientes amplos e
privilegiados, mas também pela
sua vasta oferta de produtos. Qual
a história dessa padaria que tem
conquistado tanto sucesso?
Desde criança eu tenho contato
com os serviços de padaria. Sendo
descendente de portugueses e vivendo em São Paulo, sempre convivi
nesse ambiente, já que integrantes da
minha família também trabalhavam
no ramo. Quando me mudei para
Natal, vim trabalhar como franqueado da rede McDonald’s. Após esse
trabalho, surgiu a ideia de montar
uma padaria nos moldes paulistas,
com um trabalho requintado e produtos não apenas de qualidade, mas
oriundos de várias partes do mundo.
Com isso, fizemos algumas pesquisas
de mercado e constatamos que Natal
precisava de um empreendimento
como esse. Então decidi unir o útil
ao agradável, já que sempre vivi esse
negócio de perto e percebi que seria

uma ideia rentável. Em 2010 decidi
criar a Mercatto e então se passaram
dois anos de planejamento e obras,
para que, em 2012, a padaria viesse a
ser inaugurada.
Como surgiu a inspiração para o
nome Mercatto?
Desde o início eu quis que o negócio fosse uma padaria. A ideia era
remeter ao saudosismo e ao mesmo tempo aos tempos modernos.
Também queria que o nome fosse
italiano. Como a palavra “mercato”
em italiano significa mercado, achei
uma boa ideia fazer essa alusão, já
que a padaria vende vários outros
produtos além dos pães, sendo um
verdadeiro mercado. O nome recebeu mais um “t” quando vimos
que “mercato” já estava patenteado.
Hoje a palavra já é conhecida e consolidada entre os potiguares.
É perceptível que a Mercatto
tem uma série de qualidades. Na
sua opinião, quais os principais

diferenciais da padaria?
Em primeiro lugar, a sua própria
área já chama muita atenção. Contamos com um espaço de três mil metros quadrados, sendo 1,3 mil m² de
área construída. Também temos 80
vagas de estacionamento, um bom
número para uma padaria. Além
disso, o prédio mostra imponência
e ao mesmo tempo conforto. Sua
localização também é bastante privilegiada, sendo construída em um
espaço central e acessível. Ademais,
contamos com todos os tipos de
produtos, desde os mais simples até
os mais sofisticados, como trufas,
caviar, queijos importados e vinhos
finos e raros - que podem custar até
cinco mil reais a garrafa. São produtos difíceis de serem encontrados
em todo o nordeste brasileiro. Além
de tudo isso, procuramos fazer um
serviço de atendimento exemplar,
com respeito e cortesia e sempre
oferecendo os produtos da melhor
maneira possível, com as melhores
embalagens, fatiamento, etc.

Com quantos empregados a
padaria conta hoje?
Hoje contamos com 100 empregados. Todos eles têm níveis
de formação, desde os mais especializados, com pós-graduações,
até aqueles que cursam níveis de
segundo grau.

A Mercatto
sempre se
propôs a ser
a melhor
padaria da
cidade.
Em linhas gerais, qual é a missão
da empresa?
A Mercatto sempre se propôs a
ser a melhor padaria da cidade. E
esse título tem sido concedido por

meios dos próprios consumidores,
que reconhecem o serviço de qualidade, e pelos produtos de ponta que
a padaria oferece. Para ser a melhor
do ramo, estamos sempre preocupados em trazer as principais novidades do mundo da culinária, tanto
brasileira como internacional. Além
disso, nosso atendimento está focado em sempre tratar o cliente pelo
nome, fazendo com que ele sinta
que a padaria seja uma verdadeira
extensão da sua casa.
O que a Mercatto planeja para o
futuro?
Desde sua abertura, temos pretensão de conseguir sempre mais,
aperfeiçoando nosso trabalho e
otimizando os recursos. Temos
projetos de fazer melhorias no salão, ampliando sua área, além de
otimizar o espaço kids e o estacionamento. Também queremos abrir
uma nova unidade na Zona Sul de
Natal, prevista para ser inaugurada
neste ano ou no próximo.
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Cozinha

Os segredos de
uma padaria de

requinte

C

A grande variedade de pães é um dos destaques da Mercatto

onsiderado um dos alimentos mais
populares do mundo, o pão é o carro-chefe de toda padaria. Na Mercatto essa máxima não é diferente
e um dos seus destaques é a grande variedade
de pães que é produzida diariamente e comercializada para um público exigente que deseja
consumir apenas itens feitos com excelência e
matéria prima de qualidade.
Ao todo, 30 tipos de pães são produzidos
na Mercatto e essa grande variedade merece
destaque. Além do tradicional pão francês
– conhecidamente o tipo de pão mais con-
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sumido e procurado pelo brasileiro – outros
tipos são produzidos, como pães doces, semi
doces, rústicos e funcionais, que compõe o
variado cardápio da padaria e possibilitam ao
cliente incrementar as refeições do dia a dia.
No pão funcional, por exemplo, o cliente
encontrará uma massa diferente do que está
habituado a consumir. A receita desse pão
leva vários tipos de grãos em sua composição,
o que o torna mais saudável e digestivo. Já o
tipo semi doce, oferece a redução de açucares
como um diferencial para as pessoas que não
conseguem viver sem o pão no seu dia a dia.
[revista Mercatto] 17

Funcionária Elaine

Matéria prima
de qualidade

Padeiro, Wanderson Rodrigues Santana
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A qualidade dos ingredientes que são
utilizados na padaria é fundamental para
o sucesso da Mercatto. Para o padeiro
responsável pela produção da empresa,
Wanderson Rodrigues Santana, esse é o
“segredo” do sucesso. “Utilizamos em nosso centro de produção os melhores ingredientes que estão disponíveis no mercado
e, com isso, agradamos nosso cliente, que é
nossa maior inspiração”, afirma.

É pensando no cliente que a Mercatto
oferece um pão especial e que já se tornou
um dos favoritos na padaria: o pão italiano. De acordo com Wanderson, o processo artesanal é que faz da massa uma excelente opção para acompanhar diversos
pratos. “O nosso pão italiano leva, em média, dois dias para ficar pronto”, explica.
“Ele passa por um processo de fermentação natural, sem aditivos, e leva azeite na
sua composição”, completa.
O resultado da receita do pão italiano já é

reconhecido pelos clientes da Mercatto, que
também aprovaram outra especialidade da
padaria, o pão australiano. Com textura leve
e coloração escura, o pão australiano leva cacau na composição de sua massa, dando um
toque deliciosamente adocicado.
Para a Mercatto o pão, assim como todos os produtos da empresa, é mais que um
alimento – afinal, são mais de 2,5 mil pães
vendidos por dia e 3 mil nos fins de semana
– ele agrega mais sabor, praticidade e saúde
na vida de seus clientes.
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Bebida

Proprietário da padaria, Adelino Teixeira Marinho

B
Vinicultura
em alta
22 [revista MERCATTO]

ebida que é apreciada em
todo o mundo há milhares
de anos e símbolo de status e sofisticação, o vinho
tem sido uma iguaria cada vez mais
apreciada pelos potiguares. Apesar
de muito popular em lugares frios,
em Natal, também conhecida como
a Cidade do Sol, a bebida não deixa
de contar com um número significativo de apreciadores. Ciente do
sucesso do produto, a padaria Mercatto oferece uma diversidade de
vinhos que agrada a todos os gostos.
De acordo com o proprietário da
padaria, Adelino Teixeira Marinho,
a oferta reflete versatilidade. “Nós
sempre trabalhamos com a ideia de
oferecer ao cliente os produtos dos
mais variados tipos. As pessoas en-

contram aqui desde os vinhos mais
conhecidos aos mais finos e raros,
podendo, apenas uma garrafa, custar
cinco mil reais”, relata Marinho.
Ao todo são 350 rótulos diferentes, todos oriundos das regiões mais
famosas em produção de vinho.
“Comercializamos bebidas de várias
nacionalidades e locais do mundo,
como as Américas do Sul e do Norte
e Europa. Chile, Argentina, Portugal,
França, Itália e Alemanha são alguns
dos países dos quais importamos”,
informa Ednaldo Gomes, sommelier
da Mercatto. Dentre as vinícolas que
fornecem as bebidas estão as chilenas Viña Mar e Tarapacá, as portuguesas Dow’s e Quinta de Castro, e a
argentina Alta Vista.
Por oferecer uma grande varie-

dade de vinhos, a Mercatto se tornou um dos espaços prediletos para
aqueles que buscam degustar as
melhores bebidas do mundo, sendo
referência no comércio do produto na capital potiguar. Ao analisar
o comportamento dos fregueses, o
sommelier percebe uma crescente
procura por vinhos por parte dos
potiguares. “Acredito que tem aumentado a busca pela bebida aqui no
Rio Grande do Norte, já que as pessoas querem cada vez mais conhecer
o mundo fascinante dessa iguaria
milenar” informa Ednaldo. Para
ocasiões de requinte, como jantares e
confraternizações, o vinho é a pedida certa. Além de saboroso, a bebida
traz ao ambiente um toque especial
de cultura e bom gosto.
[revista MERCATTO] 23

Sommelier da Mercatto, Ednaldo Gomes

Uma bebida milenar
Existente há milhares de
anos, o vinho é tradição desde os
tempos de Cristo. Feita de uvas, a
bebida recebe diferentes preparos
e tratamentos, de forma que a
quantidade de tipos e marcas
aumentou enfaticamente ao longo
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de sua história. Para estar pronto,
o vinho passa por cinco etapas
de produção. A primeira delas é
a vindima, referente à colheita.
Nesse processo, é necessário
averiguar a qualidade das
uvas, que devem ser retidas no

momento certo. A segunda etapa
consiste no esmagamento, em
que das frutas são aproveitados
os sucos, cascas e bagas. A
diferença do preparo de vinhos
brancos e tintos se mostra nesse
processo. Enquanto para os

primeiros é aproveitado apenas
o material líquido decorrente do
esmagamento, os tintos recebem
todas as outras partes da uva.
A terceira etapa consiste
na fermentação. O processo
é delicado, sendo necessário
haver um rígido controle de
temperatura e uso de organismos

que favorecem a fermentação.
Após isso, o produto passa pelo
procedimento de filtragem e
envelhecimento. De acordo
com o Ednaldo, a qualidade
do produto depende bastante
desse último processo. “Existem
vinhos que com um ano já estão
prontos; outros precisam de mais
tempo para chegar ao ponto
de serem degustados. Concluise que um vinho que fica no
carvalho por 24 meses e um ano

de repouso será melhor do que
aquele que em 12 meses está
pronto”, explica o sommelier.
Para aproveitar a bebida com
uma boa culinária, a padaria
Mercatto também oferece
uma série de alimentos que
harmonizam perfeitamente com
os vinhos. Frios, como queijos,
salames e sobremesas podem ser
facilmente encontrados, além de
um buffet rico em variedades e
sofisticação.
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náutica

para os meus filhos”, relata Marcílio. O comodoro também relata que era comum passar dois
meses em uma lancha na ilha de Fernando de
Noronha, visitando os pontos turísticos e curtindo a natureza ao máximo.
Apesar de o Rio Grande do Norte contar com
um mar revolto, devido às correntes marítimas
que fazem a água ser mais agitada em comparação às de outras costas brasileiras, o Estado apresenta muitos locais que permitem a prática da
náutica de diversas formas - inclusive esportivas.
“Devido às condições naturais da nossa região,
muitos potiguares buscam a náutica como forma de lazer. Um destino de muitos que buscam
aproveitar o mar e a natureza são os parrachos de
Pirangi, propícios para mergulhos e passeios marítimos. Também temos as piscinas naturais de
Muriú, muito boas para o banho, e os parrachos
de Maracajaú, também bastante conhecidos”, informa o comodoro.
Segundo Marcílio, para se ter habilitação para
pilotar embarcações como lanchas e iates é preciso que se faça um teste teórico na Capitania dos
Portos, em Natal. “É uma prova que avalia sua
aptidão para pilotar barcos aqui no RN. Uma boa
saída para se ter êxito no exame é fazer o curso
do Iate Clube, que instrui os alunos sobre as regras básicas de navegação entre outros assuntos”,

Navegar

P

ara uns, ela é tida como um método de
transporte. Para outros, como opção de
lazer. E para um grupo seleto, um modo
de vida. Atividade que tem conquistado
inúmeros potiguares, amantes do mar e de hobbies
praticados ao ar livre, a náutica se mostra como
uma atividade que promove bem estar para todos
os seus praticantes. O gosto pela prática é tamanho
que o Iate Clube do Natal já conta com mais de 600
sócios, todos amantes da náutica e praticantes das
diversas atividades relacionadas.
De acordo com o comodoro do clube, Marcílio
Monte Carrilho, o amor pela náutica está se tornando mais comum. “Trata-se de um hábito cada
vez mais frequente. Quem se associa ao clube, por
exemplo, cria um grande grupo de amizade que pro-
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Comodoro do Iate
Clube de Natal,
Marcílio Monte
Carrilho

porciona ótimas conversas e bons momentos, tudo
com direito a uma vista muito bonita e um contato
com a natureza fenomenal”, avalia o comodoro.
Praticante de náutica há 40 anos, Marcílio
conta ter vivido momentos inesquecíveis sob
uma embarcação aquática. “Quando criança, eu
acompanhava meu pai nas pescarias. Sempre
gostei muito da coisa e é algo que também passei

Nautimodelismo

Divulgação

é preciso

aponta Marcílio. O curso pode ser feito até por
quem não é sócio do clube.
Outro amante da atividade é o diretor de vela
do Iate Clube Ricardo Tavares Barbosa. Ele conta
que começou a trabalhar na área há 12 anos. “Por
gostar muito dessa atividade, é natural que acabe trabalhando com isso. Na minha função, sou
encarregado de desenvolver o iatismo aqui da região, trabalhando com a organização de cursos,
palestras e competições”, informa Ricardo. Segundo o diretor, ter uma embarcação nos dias de
hoje está mais fácil. “Além de ser hoje um hábito
acessível para muitos, a própria manutenção das
embarcações é fácil. Como muitas lanchas e barcos são feitos de plástico, basta que o dono tenha
o cuidado de manter a embarcação na sombra e
lavá-la com água doce”, informa Ricardo.

Diretor de vela do
Iate Clube, Ricardo
Tavares Barbosa

O universo da náutica abrange todos os
gostos e perfis. Prova disso está na criação do
nautimodelismo, modalidade que é novidade
para os potiguares. De acordo com o diretor,
trata-se de embarcações de pequeno porte
controladas por controles remotos. “Os participantes colocam seus modelos em um ambiente
demarcado para que disputem os primeiros
lugares em uma regata. São veleiros de classe
RG-65, muitas vezes construídos pelos próprios competidores”, informa Ricardo.
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BEM-ESTAR

F

azer uma visita à Mercatto é muito
mais do que conhecer uma padaria. É
iniciar uma viagem gastronômica que
tem nos sabores o seu maior atrativo.
A mesa farta de massas, bebidas, pratos variados, saladas e vinhos enche os olhos de quem
escolhe o local para saciar o apetite e fazer um
boa refeição entre amigos e família. Mal sabem
os visitantes que, por traz de todo essa oferta,
existe uma equipe estruturada e pronta para
trabalhar em prol, não apenas do bem estar dos
clientes, mas também da própria saúde destes.
Esse é o principal papel da nutricionista Andrezza Protásio, que há quase dois anos
atua na padaria Mercatto. Ela conta que seu
trabalho vai muito além do que é servido nos
pratos. Como nutricionista, Andrezza zela por
toda a higiene, controle de qualidade e compra de hortifrutis da padaria. “É um trabalho
complexo. Sempre estamos lidando com pessoas e temos muita responsabilidade quando

Nutricionista da Mercatto, Andrezza Protásio

o assunto é controle de higiene e de qualidade
dos produtos”, relata Andrezza. Todos os dias,
a profissional fica encarregada de controlar e
checar a limpeza do espaço. Os pisos e paredes
são limpos diariamente, de modo que o cliente
tenha sempre um ambiente não apenas agradável, mas higienizado e saudável.

Os cuidados
de uma boa
alimentação
Diversidade nos produtos da conveniência
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Ambiente
agradável e
confortável

Câmara climática
para a conservação
dos alimentos
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Outra área a ser fiscalizada em relação à
limpeza é a câmara climática dos alimentos.
Segundo Andrezza, o espaço onde são guardados os produtos congelados deve estar
sempre em perfeita condição de higiene. “A
câmara é limpa diariamente, sempre com o
cuidado de não danificar os alimentos”, informa a nutricionista.
Além do controle de higienização, a função
de Andrezza permite que ela perpasse por todos os setores da padaria. “Na parte superior
da Mercatto, por exemplo, existe toda uma
equipe trabalhando na produção de bolos,
pães, entre outros alimentos. Lá, eu acompanho todo o processo, verificando a qualidade

dos alimentos. Dessa maneira, acabo frequentando todos os locais da padaria, já que tudo
influencia na saúde do cliente e dos próprios
funcionários”, relata a nutricionista.
O controle de qualidade reflete também na
própria oferta de produtos. Desde os produzidos na padaria até os importados recebem cautelosa atenção da equipe, de modo que sempre
ofereçam não apenas sabores irresistíveis como
também o que se tem de melhor na culinária.
A nutricionista conta que, desde sua criação, a
Mercatto tem sido procurada por muitos por
apresentar variedades do mercado e alimentos
de qualidade, destinados a todos os tipos de pessoas. “Temos sempre a preocupação de abranger
ao máximo nossa clientela, por isso a Mercatto
investe em uma ideia diferenciada, que reflete
até no que é servido nas refeições. Quem tem
restrições alimentares, por exemplo, são contemplados com alimentos saudáveis e de diversos tipos”, informa Andrezza.
Para esse público específico, opções não
faltam. “Contamos com uma grande variedade de alimentos saudáveis, dentre saladas, pães
integrais, queijos brancos, entre outros. E tudo
isso é servido em todas as refeições do dia - seja
no café da manhã, almoço ou jantar. O cliente sempre sairá satisfeito quando o assunto é
saúde alimentar”, afirma Andrezza. A padaria
também apresenta um produto que tem sido
cada vez mais procurado pelos potiguares: o
leite sem lactose. Além da bebida, a Mercatto
ainda oferece queijo sem lactose, para aqueles
que querem saborear o derivado do leite, mas
sem ingerir a substância.
Segundo a nutricionista, o surgimento de
produtos desse tipo na padaria se deu devido
a uma procura por parte dos clientes. “Sempre
estamos atentos às necessidades da clientela.
Alimentos especiais eram cada vez mais requisitados pelos potiguares e resolvemos incluir
na lista”, afirma Andrezza.
[revista MERCATTO] 31

Fotos: Divulgação

AVENTURA

Empresário, Fernando Lessa

VENTO
NO ROSTO

e pé na estrada

C

ostume desde o início do século passado, andar de moto hoje não é visto apenas como um hábito ou uma locomoção, mas um estilo de vida. Potiguares
têm mostrado que as motocicletas são verdadeiras
válvulas de escape da rotina puxada e dos estresses da cidade grande. Basta subir na garupa de um
modelo da Harley-Davidson, por exemplo, dar a
partida e curtir momentos de prazer e liberdade.
Quem é adepto ao estilo de vida mais aventureiro, não quer mais saber de uma rotina regrada. Os
amantes de moto de Natal (RN) sempre buscam
estreitar os laços com quem pratica a atividade e
não tão raro decidem viajar em grupos de vários
motociclistas para tomar um café em João Pessoa
(PB) ou almoçar em Recife (PE). Esse é o caso do

32 [revista MERCATTO]

empresário e Diretor de Marketing e Vendas da
Ritz Brasil, Fernando Lessa.
Seu fascínio pelos veículos de duas rodas começou já na infância. Sua primeira moto foi adquirida
aos 18 anos. “Na época, eu comprei uma moto escondido do meu pai. E assim se manteve por um
bom tempo, sem ele saber”, brinca Fernando. Hoje
o empresário faz parte de grupos de amantes de
moto de toda a capital, que contam com mais de
20 pessoas - todas com idade superior a 35 anos.
“As reuniões com o pessoal são sempre muito proveitosas. Conversamos sobre tudo relacionado a
motos, além de viajar para vários lugares juntos.
Basicamente somos como os amigos que se unem
para jogar bola, só que, ao invés de futebol, nosso
negócio é motocicleta”, relata o empresário.

Segundo ele, a sensação de sentir o
vento no rosto, a liberdade e o prazer
de pilotar sua Harley-Davidson faz com
que ele não largue o hábito. “Além de fazer uso das motocicletas como maneira
de relaxar e curtir momentos marcantes, também utilizo as motos para fazer
trilhas em diversos locais, como serras
e matas. São locais onde só passam animais, sempre longe de praias e de dunas
também”, acrescenta. Para o uso esportivo, o empresário utiliza outro tipo de
motocicletas. Ao invés das Harley-Davidson, mais indicadas para passeios e
viagens, Fernando faz uso das especializadas para trilhas, mais leves e com
equipamentos próprios para aguentar
os solos mais irregulares.
Outro amante das motocicletas que
constantemente sai para passear e curtir todo o bem estar que o hábito promove é o Diretor Comercial da Ecocil,
Isaías Montenegro. Com uma Harley-Davidson na garagem, ele conta que seu
amor pelas motos começou já na época
da infância, quando via o pai pilotar. “O
que mais me atrai nas motos é a sensação de prazer e liberdade que elas nos
proporcionam. Apesar de ultimamente
estar mais difícil poder pilotar com mais
frequência, tento, em média uma vez ao
mês, participar dos eventos com os amigos e sair pela estrada em cima da mi-

Contador, Rui Cadete

nha motocicleta”, relata Isaías. Para ele,
o relacionamento entre os amantes de
moto é tão forte e singular que cria fortes
vínculos de amizade nos grupos. “Outra
vantagem de participar desse estilo de
vida, são os amigos que fazemos, a fraternidade que criamos”, aponta. Antes de
vir morar no Rio Grande do Norte, seus
passeios nos veículos de duas rodas eram
mais frequentes. “Quando vivia em São
Paulo, era comum sair de moto para o
Rio de Janeiro (RJ) e voltar no mesmo
dia. Ultimamente, esse hábito tem sido
praticado com menos frequência, mas
procuro sempre estar participando dos
passeios, já que me fazem muito bem”,
relata Montenegro.
O contador Rui Cadete também integra o grupo dos amantes de motos. O
hábito de andar de motocicleta como
forma de hobby e lazer começou em
2007. Desde então, Cadete não parou
mais. Com sua BMW do tipo Big Trail,
que encara estradas dos mais variados
tipos, ele consegue fazer viagens de longas distâncias com conforto e segurança.
Quando perguntado sobre o que mais o
atrai nas motos, sua resposta confirma a
ideia de que o hábito não se trata de apenas um meio de transporte. “Para mim,
andar de moto sempre é uma forma de
fazer novos amigos, além de desfrutar da
natureza e espairecer”, diz Rui.
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Joalheria

O relógio de pulso começou a ser tido
como um acessório de status há dezenas de
anos. Antigamente, essa peça era utilizada
com uma corrente, podendo facilmente ser
guardada no bolso e consultada quando fosse conveniente. No entanto, tal perfil de usabilidade não era compatível com o inventor
e desportista mundialmente famoso Santos
Dummont, que tinha que permanecer com
as duas mãos no controle de suas aeronaves.
Após receber um modelo confeccionado pelo
relojoeiro Louis Cartier, bastante renomado
na época, o relógio preso a uma pulseira se
tornou um acessório praticamente obrigatório
para muitos cidadãos na época.
Uma das marcas mais conhecidas e renomadas do mundo é a Rolex, que já foi posicionada entre as dez maiores de todo o planeta.

Relógio:
um acessório
de status

U

m dos acessórios mais cobiçados e indispensáveis
nos dias de hoje é o relógio de pulso. A peça, que
antes era tida apenas como um dispositivo que informava as horas, já se tornou um acessório que
pode demonstrar status e posição social, além de trazer estilo e
requinte para quem usa. Um grande apreciador e colecionador
de relógios é o empresário Hugo André Alves Dias. “Trata-se da
única peça de joalheria que os homens têm direito a usar. Além
da beleza, quando pensamos o relógio do ponto mecânico, vemos um acessório que consegue traduzir o mundo por meios
matemáticos e tecnológicos”, relata o empresário. Portador de
oito relógios de marcas diferentes, Hugo afirma que o que mais o
agrada nas peças são as diferentes marcas e suas funcionalidades.
“Gostar de relógios é um hábito que adquiri com meu pai, quem
me passou o gosto e apreço pelo acessório”, informa Hugo.
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Desde sua criação, em 1905, a Rolex tem conquistado uma legião de fãs, que apreciam seus
relógios de face grande e redonda unida a um
bracelete largo - características que já os tornaram familiar para vários consumidores. Robustez, confiabilidade e elegância também são
pontos fortes desses relógios, que atualmente
são vistos como verdadeiros símbolos de status
social. Outra marca de renome é a Patek Philippe, empresa suíça que fabrica relógios de luxo
desde 1851, além, claro, do tradicional Cartier.

Modernidade

Empresário,
Hugo André
Alves Dias

Há muito tempo os relógios deixaram de ser
simplesmente um dispositivo que indica a hora
exata. Esses acessórios têm se tornando cada vez
mais modernos e sofisticados, diminuindo seus
tamanhos a ponto de caber, facilmente, na palma
da mão. Algumas indústrias têm investido alto
nessa tecnologia e os acessórios apresentam hoje
recursos que podem revolucionar a história dos
relógios em todo o mundo. Visores coloridos,
estilos arrojados, tamanhos diversos, telas touch
screen e acesso à internet são recursos cada vez
mais comuns. É o caso do Apple Watch, da empresa multimilionária Apple. O dispositivo apre-

senta não apenas um design distinto, como também diversas funcionalidades - a começar pela
própria tela. O mostrador do relógio apresenta
o recurso “Olhada”, que condensa todas as informações mais relevantes para o usuário, como clima, calendário, eventos, mercado de ações, entre outras. “Acho interessante como a tecnologia
tem avançado quanto a isso”, avalia o empresário
Hugo. Para ele, o progresso é perceptível, mas
não ao ponto de fazê-lo comprar um. “Quando
encontrar um que goste vou adquirir. Acredito
que a indústria ainda não atingiu maturidade
nesse ramo, vamos aguardar mais”, avalia Hugo.
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GASTRONOMIA

Uma volta ao mundo

por 7 restaurantes que
você precisa conhecer

La Colombe, Cidade do Cabo

A

culinária é um dos traços mais marcantes de um país e sua
cultura. Ao redor do mundo são incontáveis os restaurantes
que oferecem pratos incríveis e exclusivos, para quem não
abre mão do turismo gastronômico de qualidade. Confira a
seguir, uma lista com alguns do melhores restaurantes do mundo:

No continente africano estão guardadas tradições milenares, cores e sabores únicos. Mas
isso não impede a África do Sul de ceder espaço
e abrigar um famosíssimo restaurante francês, o
La Colombe. O lugar é um requintado restaurante de cozinha francesa, que serve apenas jantares. Chefiado por Lucas Dale Roberts, apresenta
um menu degustação de sete pratos que atrai
multidões de todo o mundo.

Giratorio Restaurant, Santiago

A cada hora esse famoso restaurante chileno
completa um giro de 360º, permitindo uma
experiência gastronômica especial. Com diversas opções de pratos exclusivos e menus
executivos, o lugar é refinado, com cardápio
sofisticado, mesas bem postas e atendimento de primeira. O Giratorio oferece uma das
melhores vistas de Santiago.

D.O.M, São Paulo

Chefiado por Alex Atala, o restaurante – localizado
num prédio discreto no bairro dos Jardins – se propõe a resgatar os sabores mais autênticos da cozinha brasileira sob um olhar contemporâneo. O lugar é conhecido pela culinária
autoral que se apropriou de ingredientes
das regiões mais remotas do Brasil, estabelecendo uma relação sustentável com
esses lugares e suas tradições.

Savini, Milão

O Espaguete com ragu de pato e trufas
brancas é uma das especialidades desse
tradicional restaurante italiano, localizado
na galeria do teatro La Scala. Fundado em
1884, o Savini também funciona como uma
boutique que oferece mais de 500 itens da
culinária italiana, além de conservar a sua
belíssima arquitetura original, que é famosa desde a época da Belle Epoque.

O famoso chef Jamie Oliver elegeu as terras australianas como
ideais para abrir o seu descolado
restaurante de comida italiana
moderna. A experiência no lugar
é positiva já na sala de espera,
onde é possível saborear pães
e canapés deliciosos. Entre os
pratos principais, destaque para
o Black Angel Tagliarini, uma
massa negra com um molho apimentado. Para os fãs de carne, o
restaurante também serve o tradicional hambúrguer, mas com
um toque italianíssimo.

Les Restaurants
De La Tour Eiffel, Paris
Nobu, Nova York

Considerado um dos melhores lugares do
mundo para se comer, Nova York concentra
uma grande quantidade de restaurantes renomados e famosos internacionalmente. Lá,
um dos destaques é o restaurante japonês
Nobu, em Lower Manhattan, que chega a ter
filas de espera de mais de nove meses! Nobu
Matsuhisa é o responsável pela fundação e,
ainda hoje, esta à frente dos pratos desse
oriental com ar modernista.
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Jamie’s Italian, Sidney

Situados nos mais diversos andares
do ponto turístico mais famoso da
França, esse complexo de restaurantes, bares e buffets oferece desde opções mais simples como pães, doces e
baguetes até uma champanheria, passando por restaurantes da tradicional
culinária francesa. Graças a essa junção de sucesso, a Torre Eiffel oferece
uma viagem completa às origens parisienses, passando pela cultura, arquitetura e gastronomia.
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Divulgação

DIVERSÃO

potiguares

na onda

do esqui
E
sporte considerado exótico
e inacessível para muitos
potiguares, devido às condições climáticas e intenso
calor do nordeste brasileiro, o esqui
tem virado tradição para alguns natalenses. Os amantes do esporte viajam,
pelo menos, duas vezes ao ano para
curtir os encantos do clima frio com
muita emoção e adrenalina. Esse é o
caso do engenheiro civil Adrian Barbosa Gaspar, que encontrou na modalidade esportiva uma boa forma de
relaxar e se divertir.
Praticante de esqui há oito anos, o
atleta conta que a vontade de esquiar
surgiu com a família. “Todos os anos,
integrantes da família Gaspar programam uma viagem para o exterior
para praticar o esporte. Com o tempo,
senti vontade e me juntei a eles”, conta
Adrian. Hoje, o engenheiro viaja, em
média, três vezes ao ano para países
como Suíça, Chile e Argentina para
curtir tudo o que a modalidade tem a
oferecer. “Trata-se de um momento de
descontração. Duas das viagens anuais
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que faço são sempre com meus familiares, que não abrem mão de praticar
o esporte, e uma é com meus amigos
do tempo de faculdade, que também
encontraram no esqui uma forma de
lazer”, explica Adrian.
Apesar de estar sempre na moda,
o esqui é um esporte antigo. A primeira vez que ele entrou para os jogos
olímpicos de inverno foi em 1936. A
partir daí, a prática ganhou amantes
pelo mundo inteiro. Para ser praticado, é necessário que o esquiador faça
uso de uma série de equipamentos,
além de contar com uma pista de esquiar bem feita, que garanta segurança aos atletas. Dentre os itens que são
imprescindíveis para curtir a modalidade com tudo que ela oferece, estão
dois esquis, pranchas que ficam presas a cada pé, e dois bastões, um para
cada mão. O controle dos esquis é feito pela utilização de botas, confeccionadas especialmente para o esporte,
presas às pranchas, com fixações que
se soltam apenas nos casos de impacto, por motivos de segurança.

Para restringir ainda mais a
possibilidade de acidentes graves,
faz-se uso de capacete, que suaviza
os impactos com a neve, que por
muitas vezes pode machucar o esquiador, ou com outros obstáculos,
como outros atletas. Ademais, outra
função que o capacete oferece é o
aumento do aerodinamismo, que
ajuda os atletas a esquiarem com
mais facilidade e rapidez, já que diminui o atrito com o ar. Os esportistas também não podem se esque-

cer de usar óculos. Os olhos devem
estar sempre protegidos, já que o
vento frio na hora da descida pode
atrapalhar a visão e, consequentemente, o equilíbrio do esquiador.
Também é necessário o uso de luvas
especiais, já que as extremidades do
corpo são muito afetadas pelas baixas temperaturas.
Para aqueles que estão interessados em curtir não apenas o esporte,
mas também se encantar com as
belezas do inverno e paisagens dig-

nas de cartão postal, Adrian Gaspar
aconselha visitar o Chapelco Ski
Resort. Localizado no nordeste da
Patagônia Argentina, no Estado de
Neuquén, a apenas 20km da cidade
de San Martín de Los Andes, o resort oferece aos amantes do esporte
de gelo mais de 22 pistas com todos
os níveis de dificuldade, para aqueles que iniciaram agora a prática do
esporte e para os que já têm experiência. Ao todo, são 140 hectares de
área só destinada ao esqui.

Benefícios
Apesar de diferente da maioria das modalidades
e esportes praticados em Natal, onde faz sol o ano
inteiro e as temperaturas raramente caem, esquiar
é uma atividade que também traz ao corpo vários
benefícios. Aqueles que se aventuram na neve conseguem queimar cerca de 460 Kcal em apenas uma
hora, com intensidade moderada. Os praticantes
também trabalham com muita facilidade os membros inferiores do corpo, como os músculos da coxa
e das pernas em geral.
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Queijos nobres

Balcão de frios com oferta de queijos nobres

Sofisticação e requinte

C

à mesa

ostume bastante comum na Europa, o hábito de comer queijos nobres em refeições como almoços e
jantares tem se tornado cada vez
mais brasileiro. O alimento derivado do leite
tem se mostrado um acompanhamento sofisticado e bem quisto por muitos, inclusive potiguares. Tudo devido não apenas ao sabor, mas
à complexidade de seu processo de produção
e os ingredientes que fazem do queijo um alimento elegante e valorizado.
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Em Natal, essa tendência tem sido acatada por muitos, o que faz com que a padaria
Mercatto, que oferece vários tipos de queijos
nobres, seja referência no assunto. “Quem
nos procura, sempre irá encontrar uma
grande variedade. Temos queijos de várias
nacionalidades, como franceses, portugueses, holandeses e uruguaios. Locais onde a
produção é referência para o mundo todo”,
informa Jane Cristina de Melo Dias, balconista de frios da padaria.

Aqueles que procuram realizar um jantar, café da
manhã ou confraternização com requinte e sofisticação são apresentados a uma variedade de mais de
20 queijos especiais, que combinam com os mais diferentes tipos de acompanhamentos e bebidas. O vinho é sempre o mais procurado na hora da harmonização. “Muitas vezes os clientes da Mercatto, que
procuram os queijos nobres, querem saber quais os
melhores vinhos para acompanhar a refeição. Nosso papel é informar quais as bebidas mais indicadas
para o deguste e apontar nosso rico acervo de vinhos, que agrada todos os paladares”, relata Jane.
Para os clientes que buscam mais praticidade na
hora de preparar a mesa para receber amigos e familiares, a Mercatto conta com dois tipos de tábuas
de frios. “Temos a do estilo Mercatto e a Premium.
A primeira contém alguns itens mais comuns, já a
Premium conta com todos os queijos nobres da padaria, além de outros itens como salame espanhol”,
informa a balconista.

Balconista, Jane Cristina de Melo Dias
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Queijos de sucesso

Tábua de frios Mercatto

Alguns queijos nobres têm feito grande
sucesso entre os potiguares. De acordo com
Jane, um dos mais pedidos pelos potiguares
é o Primadonna, conquistador de fãs em
todo o mundo. Trata-se de um queijo que,
para ser produzido, passa por um processo
bastante peculiar, com controle de qualidade
elevado. Durante seu processo de maturação,
os queijos Primadonna não apresentam um
período de tempo pré-estabelecido. Esse
procedimento só se dá quando o sabor está
em seu auge, com determinada composição
de aromas e gostos. Outro que tem sido
bastante procurado é o Vincent, de produção
holandesa. Recebeu o nome em homenagem
ao compositor mundialmente famoso
Vincent Van Gogh e se apresenta como
um queijo de sabor maduro e de paladar
mais intenso em comparação aos outros.
Tem conquistado os potiguares devido à
sua versatilidade, podendo ser usado em
sanduíches, saladas ou refeições leves.
A balconista Jane também aponta os
queijos Cablanca e Brie como os mais
populares na Mercatto. O primeiro também
é holandês, feito a partir de leite de cabra.
Seus pontos fortes são o odor suave e
agradável, além de sua textura untuosa. É
produzido com leite puro e sua maturação é
controlada. É muito bom para ser degustado
ao natural, apesar de também acrescentar
um sabor especial para saladas e gratinados.
Pode ser acompanhado de vinhos de médio
corpo e cervejas escuras.
Já os queijos do tipo Brie são oriundos de
uma região da França que recebe o mesmo
nome. Distinguem-se pela sua consistência
mais gelatinosa e sabor delicado, que varia
de acordo com a maturação (os mais sutis
permanecem menos de 30 dias, já os mais
fortes são deixados por mais tempo). “É
uma boa pedida para se comer com geleia”,
aconselha Jane.

Tábua de frios Premium
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CURIOSIDADES

Gran Via, Madri

Avenida mais importante e movimentada da capital
espanhola – com inúmeras lojas, bares e restaurantes, além de cinemas e teatros – a Gran Via representa o melhor da cidade de Madri por sua arquitetura, sua movimentação constante e suas variadas
opções de diversão. A avenida, que em 2010 completou 100 anos, tem como ponto turístico principal
o Museo Chicote, templo dos coquetéis madrilenhos
e que já foi frequentado por Frank Sinatra.

AVENIDAS

que revelam encantos
de cidades cosmopolitas

A

venida Paulista, Quinta Avenida (5th Avenue), Champs Elysées.
Ao ouvir o nome dessas famosas avenidas, rapidamente
ligamos seus nomes aos das cidades
a que pertencem. Mais do que endereços famosos e visitados por turistas do mundo inteiro, cada uma
dessas avenidas representa algo

Wall Street, Nova York
para os lugares onde se localizam
– assim como a nova-iorquina 5th
Avenue é símbolo do lado mais chique do bairro de Manhattan, a Paulista representa o poder econômico
do Brasil.
Conheça um pouco mais das avenidas mais famosas do mundo e saiba a importância que cada uma delas
tem dentro do cenário mundial:

Mais uma de Nova York, a avenida Wall Street é o
coração financeiro dos Estados Unidos, e escreveu
seu nome da história da humanidade quando, em
1929 enfrentou uma das crises financeiras mais poderosas já vistas até hoje. O lugar abriga a bolsa de
valores de Nova York e, por isso, é um dos principais
centros econômicos do mundo. É lá que fica o famoso Charging Bull, escultura de um touro que já é
ícone entre os turistas que visitam a região.

Quinta Avenida (5th Avenue),
Nova York

Símbolo maior da riqueza de Nova York, esta
avenida concentra pontos turísticos que são
conhecidos internacionalmente, como o Rockefeller Center, o Empire State Building e o
Museu Metropolitano de Arte. O lugar também reúne diversas lojas famosas, o que desperta grande interesse dos turistas que desejam fazer compras.

Champs Elysées, Paris

Templo do consumo mundial, essa é considerada uma das mais famosas avenidas do mundo. Os seus mais de 1.190 metros vão desde
o Arco de Triunfo até a Place de la Concorde.
Lá é possível encontrar as lojas das principais
grifes do mundo de roupas, joias e perfumes.
A avenida também é palco de celebrações especiais, como o desfile militar do dia 14 de julho e a chegada da competição Tour de France,
ambos realizados durante o verão europeu.
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Ocean Drive, Miami

Considerada uma das ruas mais badaladas do mundo, a Ocean Drive está na praia de South Beach, lugar que é reduto de muita gente com o corpo sarado
e de carros importados, que passam constantemente na frente dos bares agitados e dos prédios no estilo art déco, num ambiente que ilustra exatamente
qual é espírito da capital da Flórida.

Avenida Paulista, São Paulo

Avenida que conecta várias das principais ruas da
cidade de São Paulo. É na Paulista que se encontra o
Museu de Arte de São Paulo e o Parque do Trianon.
O lugar é um ponto de encontro dos paulistanos e
oferece incontáveis bares, cinemas, teatros, shoppings e restaurantes. A avenida é também importante centro de negócios de São Paulo e do Brasil.

Avenida Nueve de Julio,
Buenos Aires

A nove de julho é a avenida mais larga do mundo, com
140 metros de largura, e é onde está o Obelisco, um dos
pontos turísticos mais famosos da Argentina. O famoso
Teatro Colón e a Embaixada da França são outros lugares interessantes da avenida, que é o corredor principal dos típicos taxis pretos com teto amarelo.
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diversidade

Muito além do tradicional

pãozinho

P

ara atender a um público cada vez mais
exigente, é preciso investir não apenas na
qualidade do atendimento e do espaço,
mas também no próprio carro chefe do
estabelecimento. A padaria Mercatto, por exemplo, além de contar com profissionais de ponta e
ambientes amplos e aconchegantes, oferece produtos que já são referências para a cidade. De
acordo com a nutricionista da padaria, Andrezza
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Protásio, muito do que é oferecido aos clientes não
é encontrado em supermercados da cidade. “Por
atuar com o controle de qualidade dos alimentos,
sempre estou a par do que a Mercatto está vendendo. Posso afirmar que estamos sempre buscando
o que se tem de melhor e mais novo no mundo da
culinária, trazendo ao público de Natal uma oportunidade de consumir produtos de todo o mundo”,
informa Andrezza.

Nutricionista Andrezza Protásio e parte da equipe da cozinha, Jean, Isaque e Rogério
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Tamanha variedade pode ser percebida logo
ao entrar na Mercatto. Funcionando das seis horas da manhã até dez horas da noite, a padaria é
uma saída para os que buscam comodidade, inovação e produtos diferentes em um único local.
“Além da conveniência, que já conta com uma
grande variedade de alimentos, temos também
refeições como café da manhã, almoço e jantar,
com pratos variados para os mais diferentes gostos. Também contamos com diferentes tipos de
pães, bolos, salgados e sanduíches. Tudo para
que, a qualquer hora do dia, o cliente encontre o
que estiver precisando”, diz a nutricionista.
Logo no café da manhã a mesa está repleta
de produtos que agradam ao paladar. Ovos, queijos, presuntos, sanduíches, bolos e bebidas, como
sucos e leite, compõem o menu do dia. Já no
almoço, a variedade é ainda maior. Vários tipos
de carne, arroz, folhas e legumes fazem a mesa.
Para os lanches, a Mercatto conta com saborosos
salgados, como croissants, quiches e empadas,
além de sobremesas e bolos de vários tipos e tamanhos. Valorizando a região e a culinária local,
a padaria não deixa de investir nos pratos típicos,
como tapiocas, cuscuz e bolo de rolo.
Para agradar o paladar apurado dos clientes,
a Mercatto está sempre investindo e inovando
em suas criações gastronômicas. De acordo
com Andrezza, após perceber a crescente procura por produtos mais saudáveis, a equipe
da padaria procurou contemplar esse tipo de
cliente, e apresentou um menu recheado de
produtos que conferem saúde e bem estar. São
exemplos destes os sucos naturais feitos na própria padaria, mel, granola, sementes, queijos
brancos, presuntos e sanduíches naturais. Os
jantares e almoços também contam com pratos saudáveis, como saladas, frango grelhado e
produtos integrais, light e diet.
Na conveniência, a inovação está sempre
presente e um dos itens mais procurados é o
vinho. A Mercatto já se tornou referência na cidade quando o assunto é a bebida. Isso porque,
a seleção encontrada no local conta com rótulos de qualidade, oriundos de diversas localidades do mundo. “Ao se deparar com o nosso
acervo, o visitante é apresentado a produtos de
qualidade, selecionados exclusivamente pelo
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proprietário da padaria, exímio conhecedor da
bebida”, informa Andreza.
A parte superior da padaria apresenta mais
uma peculiaridade. Além de contar com um
ambiente sofisticado, limpo e agradável, a Mercatto também oferece um espaço exclusivo
para encontros e eventos, que comporta até 50
pessoas. “É ideal para aqueles que querem um
espaço reservado e confortável para fazer uma
confraternização de trabalho ou simplesmente
estar entre amigos. Com agendamento prévio,
o espaço é todo do cliente”, diz Andrezza.
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Modernidade

Tecnologia
nossa de cada dia

T

ornar-se grande no mundo de hoje
é um desafio que muitos brasileiros encaram diariamente. Apesar
de o estudo ser uma das principais
e imprescindíveis ferramentas para se conquistar o topo da sociedade, uma importante
aliada tem se tornado igualmente necessária:
a tecnologia. Celulares, tablets, entre outros
dispositivos, têm auxiliado muitos brasileiros,
inclusive potiguares, a alcançarem o sucesso
ou simplesmente mantê-lo.
Num universo tão tecnológico, alguns profissionais de Natal sempre sentem a necessidade de
manter esses aparelhos e dispositivos por perto
na hora de trabalhar e, quando questionados sobre qual item é mais imprescindível no dia a dia,
a resposta foi unânime: o aparelho celular. Antes,
a praticidade de se falar com qualquer um, em
qualquer lugar e a qualquer hora, era a principal
aposta das empresas fabricantes de telefones mó-
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veis, mas hoje esse conceito vai ainda mais além.
Cada vez mais completos, os telefones móveis
concorrem até com os computadores comuns.
Segundo Alexander Pinheiro, cirurgião plástico, os celulares, mais especificamente os smartphones, oferecem comodidade e praticidade.
“Com o meu aparelho, várias funções do trabalho são feitas. Por ele, posso ver minha agenda
de compromissos, meus e-mails, utilizar as redes
sociais com muita usabilidade para otimizar as
atividades de marketing e ainda tirar fotos, que
muitas vezes substituem as imagens capturadas
pelas câmeras convencionais”, relata Pinheiro. O
cirurgião aponta o iPhone, celular desenvolvido
pela Apple, como sendo o mais indicado aos serviços. “Faço tudo com ele. O meu é o modelo 6,
que possui uma tela mais avantajada, o que muitas vezes facilita meu trabalho e não me faz ter
que usar um computador convencional ou um
tablet para trabalhar”, relata.

A necessidade por smartphones é tamanha que,
para algumas profissões, seu uso já se tornou quase
que indispensável. É o caso daqueles que trabalham
com publicidade. “Um publicitário não pode se dar
ao direito de abdicar de nenhum dispositivo tecnológico que beneficie seu rendimento produtivo.
Todos os dias surgem novidades em smartphones e
aplicativos que deixam os aparelhos mais úteis do
que nunca”, relata o publicitário Pedro Paulo Bezerra, proprietário da agência de New Comunicação.
Durante todo o seu dia, Pedro utiliza o smartphone
por cerca de quinze horas, fazendo uso de recursos
como calculadora, bússola, relógio, gravador, GPS,
máquina fotográfica, pager, agenda, entre outros.
Compartilhando do mesmo pensamento, a economiária da Caixa Econômica Federal Ana Cláudia
Albuquerque não abre mão do celular para o trabalho. Seu aparelho Samsung, segundo ela, oferece
mobilidade e conta com ferramentas imprescindíveis para suas funções. “Como trabalho com eventos, muitas vezes as pessoas me procuram para resolver alguns problemas ou combinar algo. Com o
smartphone é possível fazer isso onde quer que eu
esteja”, explica Ana Cláudia. Além de seu trabalho no
órgão público, Ana Cláudia é responsável por uma
Organização não Governamental (ONG) que ajuda
portadores de deficiências graves a praticar esportes.
Em seu trabalho, ela presencia o uso da tecnologia
como meio de apoio quase todos os dias. “As pessoas que são ajudadas pela ONG possuem alto nível
de dificuldade de realizar tarefas diversas. Graças à
tecnologia, um garoto que possui uma deficiência visual, por exemplo, consegue jogar bocha, espécie de
sinuca praticada no solo. Ele faz uso de um aplicativo no celular que aponta a localização exata da bola”,
explica Ana. A câmera de seu smartphone também
auxilia bastante em suas várias atribuições. “Como
trabalho com organização de eventos e assessoria
de imprensa, muitas vezes o celular quebra o galho
quando o assunto é captura de imagens”, relata. A
marca Samsung é sua favorita, devido à praticidade
e ser fácil de ser manuseado, além de possuir uma
câmera de boa qualidade.

Cirurgião plástico, Alexander Pinheiro

Economiária, Ana Cláudia Albuquerque

Publicitário, Pedro Paulo Bezerra
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O charme da

beleza
express
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m salão de beleza de ponta
que oferece os melhores serviços desempenhados pelos
profissionais mais bem preparados. Tudo isso sem precisar marcar
hora e data para ser atendido. Essa é a
principal proposta do Belezaria, um dos
salões mais bem frequentados e respeitados de Natal. Atendendo a um público
exigente e composto por membros da mais
alta sociedade potiguar, o salão oferece os Proprietárias da Belezaria,
mais variados serviços de ponta e de ma- Patrícia Collier e Roberta Furtado
neira prática e objetiva. De acordo com a
proprietária, Patrícia Collier, a clientela lão uma experiência tão marcante como a
tem acesso a serviços como tratamento de própria cerimônia, conta hoje com quatro
cabelo, depilação, unhas, massagem, ma- pacotes especiais, que são os dias de Conquiagem, SPA e o Dia da Noiva, que pro- dessa, Duquesa, Princesa ou Rainha.
move uma série de tratamentos de beleza
A iniciativa deu início quando Pae bem estar para aquelas que estão espe- trícia entrou em contato com sua sócia,
rando o dia tão especial, o casamento. O Roberta Furtado. A ideia foi investir em
serviço, cuja ideia é fazer da estadia no sa- um espaço requintado e bem frequentado
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que oferecesse um serviço express. “Percebemos
que, muitas vezes, a mulher moderna não tem
condições de marcar algo com antecedência, devido à rotina corrida e cheia de afazeres. Dessa
maneira, percebemos que o segmento express,
que não necessita de agendamento prévio, seria
uma boa maneira de atender a esse público moderno”, explica Collier.
Após muito estudar o novo empreendimento,
a proprietária abriu o primeiro Belezaria, com
um espaço reduzido, na Rua Apodi. Percebendo a crescente procura da clientela potiguar pelo
Dia da Noiva, uma unidade especial foi inaugurada na Rua Rodrigues Alves, que ofertava apenas esse serviço em especial. Com a expansão da
marca e conquista de clientes fiéis, o Belezaria
passou a reunir todos os serviços em um só lugar, em uma das localidades mais nobres de Natal, o bairro Tirol. O resultado de tanto trabalho
duro é a oferta de um serviço de qualidade e um
espaço requintado e preparado para atender os
mais variados clientes.

58 [revista MERCATTO]

Localizado na Hermes da Fonseca, o Belezaria
conta hoje com um espaço de 800 m² e oferece
aos potiguares o que existe de mais moderno e
avançado no mercado de beleza em todo o mundo. “Estamos sempre alinhados com as novidades
globais. Para ter acesso a tudo isso, basta o cliente
aparecer a qualquer hora do expediente e se beneficiar com um trabalho de qualidade realizado
pelos profissionais mais bem preparados”, relata
Patrícia. No salão, apenas alguns dos serviços
necessitam de agendamento prévio, devido à sua
complexidade. “O Dia da Noiva e a maquiagem
muitas vezes necessitam de agendamento. No
entanto, mesmo sem agendar, o cliente pode ter
acesso a esses serviços caso ele chegue esporadicamente no salão e a nossa demanda permita”,
explica Patrícia.
Outro atrativo do salão é sua versatilidade
em relação ao atendimento dos clientes. Apesar
de muito procurado por mulheres, os salões de
beleza estão sendo cada vez mais procurados
pelo público masculino. Segundo Patrícia, ao

perceber o crescimento da demanda de homens que decidem investir na beleza, o empreendimento abriu um espaço especial somente
para esse público. “O Belezaria atende homens,
mulheres e crianças. Cada um tem um espaço
próprio no salão, com produtos destinados especificamente para cada tipo de cliente”, informa Patrícia.
Além disso, o salão tem planos para tornar
a estadia dos visitantes ainda mais confortável. Com previsão para ser inaugurado após o
Carnaval deste ano, o espaço gourmet pretende atender aos clientes com lanches saborosos.
“Fazemos parcerias com alguns restaurantes
da região com o intuito de servir a nossos
clientes alguns pratos variados e bebidas. Isso
surgiu de uma demanda percebida por nós:
alguns clientes desejam comer ou beber algo
enquanto são atendidos ou esperam o atendimento. É uma maneira de ser ainda mais cortês com o público e promover ainda mais bem
estar”, ressalta Collier.
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saúde

Estresse:
o mal do século e do coração

E

m todo o mundo a saúde é debatida
como tema principal de várias discussões. A vida agitada, a grande carga
de trabalho e os problemas relacionados ao dia a dia, como trânsito intenso e contas a pagar, têm transformado a vida de muitas
pessoas num cenário crítico. Não é à toa que o
estresse tem se tornado o mal do século. Dados
divulgados pela Organização Mundial de Saúde
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(OMS) revelam que o mal atinge 90% da população mundial. Só no Brasil somam-se 70% da
população, sendo que, 30% dela possuem níveis
elevados de estresse. A situação que é vista em
todos os lugares do mundo não é diferente no
Rio Grande do Norte e especialistas alertam
para a necessidade de as pessoas cuidarem da
saúde em decorrência dos males causados pelo
estresse, como os problemas cardíacos.

Segundo o cardiologista Eduardo Hipólito, ao
se deparar com situações ou trabalhos estressantes, o indivíduo pode passar a desenvolver uma
série de hábitos não saudáveis, como maneira de
“aliviar” a rotina pesada e cheia de situações que
fazem os batimentos cardíacos acelerarem. O problema é que muitos desses hábitos são favoráveis
ao surgimento dos problemas cardíacos - o que
põe em risco não apenas a saúde corporal, como
também a própria mente.
Eduardo explica que o fator estresse acarreta em
problemas cardíacos de maneira indireta. “Atividades
estressantes levam, invariavelmente, a hábitos de vida
irregulares e não saudáveis, como sedentarismo, tabagismo e dietas ricas em carboidratos e gorduras. Estes
hábitos seriam, na verdade, os principais responsáveis
pelo surgimento de problemas cardíacos de indivíduos submetidos ao estresse crônico”, informa Hipólito.
O sistema cardiovascular é composto pelo coração, que funciona como uma espécie de bomba e que
impulsiona o sangue por todo o circuito, além de artérias, veias e capilares, que promovem a conexão entre
as duas últimas. Todo o mecanismo é de fundamental
importância para o corpo, já que é ele o responsável
por regular a circulação sanguínea, que transporta as
substâncias indispensáveis para bom funcionamento
do organismo. Por sua tamanha importância, é crucial que se tenha uma atenção redobrada quanto ao
seu bom desempenho.
Em sua profissão, Hipólito revela que os males
mais comuns que acometem os potiguares são a
Doença Arterial Coronariana (DAC) – infarto do
miocárdio – e a insuficiência cardíaca, popularmente conhecida como “coração crescido”. O cardiologista explica que, no caso da primeira, os fatores de risco são bastante conhecidos. “Os principais
seriam a obesidade, hipertensão arterial sistêmica,
o Diabetes Mellitus e tabagismo, além dos hábitos
de vida não saudáveis”, explica. Outro fator causador da DAC é a hipercolesterolemia, decorrente de
nível alto de LDL, também conhecido por “colesterol ruim”, no sangue.

Especialista em Cardiologia Clínica e Hemodinâmica pelo
InCor-FMUSP, Eduardo Hipólito

Já a insuficiência cardíaca, segundo Hipólito,
é provocada, em mais da metade dos casos, por
causas desconhecidas. “Pode ter sua origem da
própria doença coronariana, assim como da Hipertensão Arterial Sistêmica sem tratamento adequado, da Doença de Chagas e de outras causas
infecciosas, geralmente virais”, informa.
Para cuidar do próprio sistema cardiovascular e
se prevenir desse tipo de problema, é necessário o
controle de todos os fatores de risco já mencionados. “Poderíamos sugerir o controle medicamentoso adequado ao Diabetes, à Hipertensão Arterial e à
Hipercolesterolemia. Além disso, a interrupção do
tabagismo, controle do peso e dietas balanceadas,
com baixa caloria e pobre em gordura saturada,
são uma boa maneira de se prevenir dos problemas
cardíacos”, informa.
Outra maneira de se promover uma boa manutenção do sistema cardiovascular é praticar exercícios
físicos. Além de reduzir as tensões e ajudar a espairecer, o esporte diminui também o estresse decorrente da rotina. O gasto de energia promovido pelas
atividades físicas, em especial as aeróbicas – que utiliza oxigênio no processo de geração de energia dos
músculos – pode diminuir as chances do desenvolvimento de uma doença coronariana, já que contribui
para o aumento do colesterol de lipoproteína de alta
densidade (HDL), também conhecido como “colesterol bom”, reduz a sensibilidade do miocárdio (parede
do coração), entre outros benefícios.
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Viagem

O charme da

SERRA

Empresário, Evilázio Crisanto
de Morais e Vanda Belmont
de Morais

Martins

A

pesar de muitos acreditarem que precisam percorrer longas distâncias e
viajar quilômetros parar curtir temperaturas mais amenas, o Rio Grande do Norte apresenta destinos imperdíveis para
os que curtem o clima mais frio. Há cerca de 110
km de distância da capital potiguar, conhecida por
suas praias e calor intenso durante quase todo o
ano, está localizado o município de Serra de São
Bento, um lugar perfeito para curtir o frio e se
aconchegar entre as cobertas.
A cidade está localizada na divisa com o estado da Paraíba, próximo à cidade de Araruna (PB)
e, por estar inserida no alto da microrregião da
Borborema Potiguar, as temperaturas no município são um pouco abaixo da média da capital.
Apesar de no verão fazer calor na região, no período entre abril e setembro as temperaturas mínimas podem chegar a 16º C - medidas raras para
as condições climáticas de Natal (RN).
No entanto, o frio não é o único atrativo do município. Devido à sua altitude, é possível contemplar paisagens de encher os olhos. Irregularidades
de relevo, superfícies rochosas e natureza exube-
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rante compõem o cenário, que fazem de Serra de
São Bento um convite irresistível para quem quer
desfrutar de dias em contato com a natureza. Além
de bonito, o lugar também oferece diversas opções
de ecoturismo, com passeios a cavalos e escaladas.
Quem conhece a serra se encanta. Este é o
caso do Diretor executivo da ECM Imóveis Evilázio Crisanto de Morais. “O que me atrai bastante na serra é o frio. É interessante estar a apenas
uma hora de Natal e já sentir um clima diferente,
mais agradável do que o da capital. A paisagem
também é algo digno de admiração. Podemos
enxergar a capital lá do alto, além de outras cidades vizinhas”, relata Evilázio. Outro atrativo
apontado pelo corretor é a culinária serrana. Segundo ele, a comida servida nas serras tem um
sabor especial, com leites, cafés e vinhos de primeira qualidade.
Não é à toa que a região tem se tornado cada
vez mais atrativa para quem atua no mercado
imobiliário. Segundo Evilázio, empreendimentos
residenciais têm ganhado espaço na serra, com
novos condomínios sendo construídos, além das
pousadas, que juntas somam 106 leitos.

Considerada a “Campos do Jordão do Rio Grande do Norte” ou “Princesa Serrana”, Martins também
chama atenção por contrastar com o clima semiárido
das demais cidades interioranas do Estado. Sua altitude, de 745 metros sobre o nível do mar, e distância
de 377 km da capital permite que a cidade tenha temperaturas mais frias e variadas, sendo um chamativo
para os que curtem o frio e o turismo serrano. Além
disso, na parte mais baixa das Serras de Martins, é
possível contemplar deslumbrantes paisagens, além
de respirar um clima puro e agradável.
Todos os anos a cidade recebe diversos turistas também em decorrência de eventos. A principal comemoração da cidade é a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição,
mas eventos de motociclismo e de gastronomia
também recebem ampla divulgação, se mostrando
como importantes acontecimentos para todo o Estado potiguar. Outra grande atração é o Carnaval
religioso. Durante as atividades, muitas igrejas da
cidade fazem retiros, convidando muitos participantes de várias localidades do Estado.
Um assíduo frequentador do município de Martins é o jornalista Robson Pires. Após receber indicações de amigos e ser atraído pelo clima serrano
peculiar, Pires, residente de Caicó (RN), fez sua via-

Jornalista, Robson Pires e Suerda Pires

gem para a serra e afirma ter encontrado diversos
atrativos. “As baixas temperaturas me chamaram
bastante atenção. Às vezes nem acreditamos que ainda estamos no Rio Grande do Norte, um Estado tão
quente. Além do clima, as instalações hoteleiras são
muito boas, a comida é excelente e as paisagens naturais também são encantadoras, ainda mais para mim,
que pratico fotografia”, relata o jornalista. Robson diz
que viaja com frequência pela região. “Viajo em média de três em três meses, também visitando a cidade de Porta Alegre, que conta com belas paisagens e
eventos gastronômicos bastante conhecidos no RN.
Todas as vezes fico em encantado com o que o nosso
Estado pode nos oferecer”, finaliza.
[revista MERCATTO] 65

conheça as opções
culturais de Natal

R

da pelas festividades tradicionais, principalmente
pelas comemorações religiosas e pelos festejos juninos. Em Natal algumas solenidades merecem
destaque por retratarem os costumes locais e por
serem a base da identidade cultural do povo potiguar. De janeiro a dezembro a cidade oferece um
vasto calendário de programações culturais típicas.
A seguir listamos alguns polos culturais da cidade que valem ser visitados:

Canindé Soares / Divulgação

epleta de belíssimas praias, com dunas de areia branca, lagoas e enseadas,
Natal se destaca no cenário turístico
nacional e internacional pela beleza
de suas paisagens naturais. Mas a cidade que tem
sol o ano inteiro também oferece diversas opções
culturais que podem ser apreciadas por turistas e
pelos moradores da região.
A cultura do Rio Grande do Norte é marca-

Teatro Alberto Maranhão

Centro Cultural Casa da Ribeira

Exposições de arte contemporânea, shows de
música, teatro e dança, sessões de filme de
arte. Inaugurada no dia 06 de Março de 2001,
a Casa da Ribeira é o espaço cultural independente mais atuante do Estado, possuindo uma
intensa programação durante todo o ano
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É o mais antigo teatro da cidade, criado em 1898.
MantidopeloGovernodoEstado–alémdeserpalcodasmaisvariadasapresentaçõesdeteatro,músicaedança–olocalmereceumavisitaparaquem
quer conhecer a arquitetura e a suntuosidade de
sua construção.

Solar Bela Vista

Capitania das Artes

Atualmente funcionando como sede da Fundação de Cultura de Natal, abriga mostras
contemporâneas de artistas natalenses. A
Capitania também é sede do Núcleo de Artes Plásticas, com exposições permanentes
abertas ao público de segunda a sábado,
das 9h às 17h. No local também é possível
visitar a Lojinha do Artista, onde é possível
adquirir produtos culturais dos artistas potiguares. O prédio histórico e a bela vista para
o Rio Potengi são outros atrativos do prédio,
que está localizado na Av. Câmara Cascudo,
no bairro da Ribeira.

O casarão de 1907, que se destinava à moradia da família do Coronel Aureliano Medeiros,
foi transformado em centro cultural pela Federação da Indústria e Comércio do RN. Localizado na Avenida Junqueira Aires, no bairro da
Cidade Alta, abriga exposições permanentes
e também é palco para diversas manifestações artísticas. O solar conta ainda com uma
Escola Livre de Música –com aulas de canto
e dos mais variados instrumentos musicais,
como teclados, sopros, metais, cordas, percussão – e está aberto para visitação de segunda
à sexta-feira, das 13h às 18h.
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Circuito
Histórico:
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cultura

Teatro Riachuelo

Um dos mais recentes espaços culturais da
cidade, o Teatro Riachuelo foi inaugurado
em 9 de dezembro de 2010 e oferece uma
estrutura cênica de alto padrão, que recebe com frequência shows, peças teatrais,
cursos e workshops de grande porte. Localizado dentro do Midway Mall, garante ainda mais segurança e conforto ao público.

Museu Câmara Cascudo

Esse é um museu de ciências naturais e antropológicas,
mantido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que em 2014 comemorou 54 anos de existência, lá é
possível conferir exposições de fósseis, sedimentologia,
anatomia comparada, ciclos de couro e da cana-de-açúcar,
peças de artes sacra e popular, documentos de arqueologia, indiologia e culto afro-brasileiro, além de peças relevantes da História potiguar. O museu, geralmente, está
aberto de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado,
das 13h às 17h. A entrada custa R$ 2 inteira e R$ 1 meia.
Visitas de escolas públicas, crianças até 7 anos de idade e
idosos acima de 65 anos não pagam entrada.
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Europa

Os encantos do

Porto

C

idade que une história, beleza e
qualidade de vida, Porto tem se
mostrado um convite irresistível para muitos brasileiros. Com
pontos turísticos encantadores que refletem a
arte antiga e contemporânea, a capital da Região Norte e da Área Metropolitana do Porto,
em Portugal, é destino certo para os que buscam uma viagem de cultura, lazer e sofisticação. Natural de Guimarães, mas residente da
cidade por quase toda sua vida, o oficial de
justiça José Miguel de Oliveira enxerga Porto
como um lugar altamente cultural. “Trata-se
de um local milenar que passou por muitas
fases históricas. O que mais me encanta na
cidade é a sua mística, sua influência celta e
inglesa na sua história, além de uma mentalidade mais próxima do norte da Europa,
como acontece em Barcelona. Costuma-se
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dizer por aqui que ‘O Porto é uma nação’ e
é verdade, porque historicamente esta cidade
deu nome a Portugal”, relata Miguel.
Mundialmente conhecida, Porto ganhou
ainda mais visibilidade por estar a apenas
100 km a leste do local de produção de um
dos vinhos mais famosos do planeta, o Vinho do Porto. O comércio da bebida fez com
que a cidade enriquecesse e mais adiante a
transformou em um destino turístico. Sua
história está marcada por disputas e conquistas, além de apresentar influências culturais das mais diversas épocas. “Olhamos
para o lado esquerdo e somos contemplados
com edifícios do século XIII, olhamos para
frente e nos deparamos com indícios da revolução industrial e quando vislumbramos
o lado direito encontramos locais futuristas
do século XXI”, relata Miguel.
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Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular

Arte dos azulejos na vista lateral da Capela das Almas

O moderno se contrapondo à antiguidade do Porto

Francesinha, iguaria típica do Porto

72 [revista MERCATTO]

Oficial de justiça, José Miguel de Oliveira

Muitos anos de história conferiram a Porto atrações fenomenais. Ruas antigas, arquitetura bem preservada e feiras urbanas que já viraram postal da
cidade. Porto já foi eleita duas vezes como o melhor
destino europeu pela European Consumers Choice
(ECC), organização sem fins lucrativos com sede em
Bruxelas que avalia serviços e produtos e faz rankings
turísticos internacionais.
O título se dá por diversos motivos. Um dos atrativos que faz de Porto um convite para os amantes da
boa culinária é a francesinha. A iguaria foi criada há
60 anos e já conquistou diversos admiradores, que
apreciam o sabor do pão bijou com fiambre, salsicha,
carne de porco, linguiça e uma fatia de queijo, tudo
isso acompanhado de um saboroso molho picante.
“O lugar é muito rico em gastronomia. Além da Francesinha, temos as Tripas à Moda do Porto, Bacalhau
com mil e uma maneiras de confecção, cabrito assado,
cozido à portuguesa, entre outros”, aponta Miguel.
Ao andar pela cidade o visitante se depara com
charmosas ruas estreitas, casas antigas e aconchegantes com flores nas janelas e paisagens de se encher os olhos. Nas vias de Porto também é possível

Charmosas ruas estreitas do Porto

se deparar com várias feiras de rua, que comercializam
itens diversos. Brinquedos de madeira, discos de vinil, livros, tudo ganha espaço e visibilidade. O comércio acontece em diferentes locais, como o Mercadinho dos Clérigos, na Rua Cândido dos Reis, Mercado Porto Belo, na
Praça Carlos Alberto, e a Urban Market, onde se encontram diversos artigos de moda, artesanato e joalheria. Os
amantes de compras ainda têm a opção de visitar diversas
lojas antigas. Quem estiver interessado em viver uma época antiga pode se deliciar com os pratos da Confeitaria
do Bolhão, fundada em 1896. O local ainda preserva as
mesmas receitas daquele tempo, que eram sucesso entre
os fregueses que iam almoçar antes de visitar o mercado.
Após o lanche, os visitantes também podem procurar a
Chapelaria Ideal (1890), que ainda vende os chapéus
como antigamente.
Para os que não abrem mão de curtir uma vida noturna, Porto também se mostra um bom destino. Festas e bares marcam presença na Baixa do Porto, zona central da
cidade. “Outros lugares muito convidativos para os turistas são a Casa da Música, a Torre dos Clérigos, a Igreja de
São Francisco e, para os amantes de futebol, o Estádio do
Dragão,conhecido em todo o mundo”, sugere Miguel.

Torre dos Clérigos na cidade do Porto
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cozinha

U

potiguares
com a mão
na massa

ma atividade que tem ganhado cada
vez mais adeptos no Rio Grande do
Norte é a culinária. O prazer de experimentar ingredientes diferentes, produzir um prato saboroso e bem feito e ainda curtir
o resultado em volta de amigos e familiares tem
feito muitos potiguares arregaçarem as mangas e
por a mão na massa. Alguns encaram a atividade
há mais tempo do que outros, mas o sentimento é
o mesmo: a arte de explorar o universo dos sabores
como forma de relaxar e confraternizar.
A diversão na cozinha tem estado presente
na vida do empresário e administrador Herbert
Costa, também conhecido como Betinho, há dois
anos. Apesar do pouco tempo de cozinha, suas experiências o levaram a participar de eventos culinários de renome no país. “Há dois anos passei a
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morar só. Isso me incentivou a encarar cada vez
mais o fogão. Logo passei a enxergar a culinária
como uma terapia, uma forma de aliviar o estresse
e ainda apreciar momentos com a família e amigos”, relata Betinho. Nos anos de 2013 e 2014, o
empresário participou das duas edições do Festival
Gastronômico de Tiradentes, um dos maiores do
Brasil. “No primeiro ano participei da produção
de uma Paella, prato típico espanhol. Em seguida,
em 2014, fizemos uma moqueca de frutos do mar.
Foram experiências bastante gratificantes, porque
me fizeram conviver não apenas com a culinária,
mas também com grandes chefs do país”, diz o empresário. Ao todo, Herbert participou quatro vezes
do evento, sendo duas como visitante e duas como
chef. Uma de suas especialidades é o polvo com
arroz negro.

Outro amante da culinária é o advogado Araken
Barbosa de Farias. Sua história com a cozinha começou cedo. Desde os oito anos de idade seu interesse
pelo mundo da gastronomia existe, fruto de muita
convivência familiar. “Quando criança sempre tive
muita curiosidade e vontade de cozinhar. Via minha
avó preparando bolos e doces e minha mãe cozinhando. Tudo aquilo despertou essa vontade de também participar desse mundo”, relata Araken. O interesse foi tanto que, já adulto, decidiu fazer um curso
de chef de cozinha. Hoje o advogado faz diferentes
tipos de pratos, dos mais simples aos mais sofisticados. “Gosto muito de usar temperos diferentes, fazer
molhos, massas e pizzas. Tenho duas filhas crianças
e sempre curtimos bastante esses momentos na cozinha, fazendo bolos e biscoitos. Algumas vezes elas
até chamam as amigas para cozinhar aqui em casa”,
relata Araken, que já possui receitas próprias, como
um escondidinho de camarão.
O gosto pelo universo gastronômico também ultrapassa as atividades caseiras. É o caso do publicitário
Fernando Amaral, que apresenta o programa Papo de
Fogão. Seu amor pela culinária também surgiu na infância. “Desde os nove anos eu cozinho e esse interesse surgiu devido às influências familiares. Meus pais
trabalham no ramo da gastronomia, já atuando também com restaurantes em outros Estados”, informa o
publicitário. Para Fernando, o que mais chama atenção na gastronomia é a união que ela proporciona.
“Cozinhar sempre nos faz estar próximos dos amigos
e da família, o que é sempre muito bom”, aponta. Uma
de suas especialidades enquanto chefe é a Paella com
frutos do mar, além de outros pratos salgados.
A gastronomia também mostra sua influência
no âmbito cultural. Para Habib Chalita, hoteleiro e
produtor de eventos, as tendências árabes da família ajudaram bastante na sua história com a cozinha.
“Quando criança eu estava muito atento à minha
mãe cozinhando. Nas festas da família era sempre
muito comum e presente a questão da culinária”,
informa Habib. Para ele, a alquimia dos sabores e
o resultado da mistura de diferentes ingredientes
são os principais fatores para fazer dele um amante
nato da culinária. “Dentre os meus pratos prediletos de se cozinhar está o kibe cru. Trata-se de uma
receita muito fácil e prática que não deixa a desejar”,
aponta o empresário.

Camarão
Potiguar
Receita preparada pelo empresário Fernando Amaral
em São Paulo no Programa Dia a Dia da Band, pra
todo Brasil
Cozimento Boiu
Ingredientes:
- 1/2k de filé de camarão
- 1L de água
- 1/4 de maço de salsinha
- 1/2 maço de cebolinha
- 1 ramo de alecrim
- Pimenta do reino ou rosa em grãos a gosto
- 1 taça de vinho branco seco
Modo de preparo:
Ferver a água, colocar a salsinha, cebolinha,
alecrim e a pimenta em grãos e deixar ferver por
5 minutos. Colocar o vinho e deixar abrir fervura
novamente.
Mergulhar os camarões até ficarem rosados, em
torno de 30, 40 segundos. Retirar e reservar.
Pirê de jerimum
Ingredientes:
- 700g de jerimum
- 400g de queijo coalho em cubos pequenos
- 400g de catupiry
- 1 cebola pequena picada
- 1 dente de alho picado
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Fritar o queijo coalho tentando deixar todos os
lados dourados. Reservar.
Cozinhar o jerimum com um pouco de água. Após
cozido, bater no liqüidificador ou processador com
a cebola e o alho.
Aquecer com um fio de azeite e acrescentar
o catupiry até formar uma pasta homogênea.
Acrescentar o queijo coalho e o camarão.
Rende 6 porções.
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Modo de preparo:
Tempere o polvo com sal e pimenta do reino a gosto, azeite, alho liquido, shoyo e mel
caro, fazendo uma salmoura e deixando o polvo nela por uma hora. Após isso, em
uma panela, faça uma cama de cebola e coloque um dedo de azeite e deixe refogar
um pouco. As cebolas devem ter a espessura de no mínimo dois dedos, de modo que
o polvo cozinhe sobre elas. Vá acompanhando o cozimento para que, na medida do
possível, você vá virando a carne, não deixando que fique submersa na água da cebola.
Permaneça nesse trabalho por uma hora.

Polvo com
arroz Negro
Com o sucesso do prato de polvo com arroz
negro, Herbert nos passa a receita desse
alimento saboroso.

Em outra panela, coloque uma cebola picada e quatro dentes de alho para refogar. Depois
coloque o arroz negro e deixe ele fritar. Quando perceber que já está pronto para receber
água, coloque uma xícara de vinho tinto e deixe refogar até secar e ficar um melaço no
fundo. Logo após, acrescente água e deixa cozinhar até que fique no ponto (o arroz negro
é bem mais duro que o tradicional). A essa altura o polvo já estará pronto. Pegue o melaço
da cebola da panela do polvo e despeje no arroz, mexendo até criar uma liga.

Ingredientes:
- Polvo de 1,2 kg em média
- 500 g de arroz negro
- Sal
- Pimenta do reino
- Cebolas
- Mel caro
- Molho shoyo
- 04 dentes de Alho
- Alho líquido
- Azeite

Arrumação no Prato:
Coloque em um prato branco uma porção generosa do arroz e um tentáculo do polvo em
cima. Insira azeite e pimenta do reino para decorar e deixar o prato ainda mais bonito e
chamativo.

Escondidinho
de Camarão

Kibe Cru
Essa é a dica de
Habib Chalita. Saiba agora
como preparar esse delicioso prato:
Ingredientes:
- 1kg de filé mignon com pouco de gordura;
- 1Kg de cebola média;
- 1kg de trigo para Kibe;
- 1 Molho de hortelã grande;
- Pimenta e sal a gosto;

A sugestão de Araken Farias é uma receita
que tem a cara do Rio Grande do Norte.

Modo de Preparo:
É necessário um moedor com boa
potência para fazer esta receita.
Corte o filé em pedaços médios e a cebola
em quatro partes. Solte as folhas do
hotelã, misturando todos os ingredientes
em uma tigela. Depois de misturados,
tempere com sal e pimenta do reino a
gosto. Após isso, moa tudo junto, até ficar
uma massa cinzenta. Essa massa cinzenta
é a mistura muída dos ingredientes, que
serão amassados manualmente até atingir
o sabor desejado.

Ingredientes:
- 1 kg de camarão médio com casca;
- ½ kg de macaxeira;
- 2 cebolas médias;
- 4 dentes de alho;
- 150 g de manteiga sem sal;
- 200 g de queijo mussarela ralado;
- 3 colheres de sopa de manteiga do sertão;
- 2 xícaras de farinha de trigo;
- Azeite, pimenta do reino e sal a gosto;

Se quiser harmonizar, a dica é apostar no
vinho Libanês, Atibaia.
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Depois de pronto, o Kibe Cru é servido
numa bandeja com azeite a gosto e cebola
cortada em rodelas.

Modo de Preparo:
Descasque os camarões e tempere com alho,
sal, pimenta e azeite e deixe 20 minutos
marinando. Em seguida, coloque as cascas do
camarão em uma panela com 1 litro e ½ de
água e reduza por 30 minutos em fogo baixo;
Cozinhe em panela de pressão a macaxeira com
o caldo do camarão por vinte minutos; Corte
as cebolas em rodelas bem finas e coloque de
molho em água com açúcar por 10 minutos em seguida lave em água corrente e reserve;
Peneire a farinha de trigo, aqueça a manteiga
com um fio de azeite, refogue ½ cebola picada
e misture a farinha até formar o bechamel;
Refogue as cebolas na manteiga do sertão com
um fio de azeite e reserve; A próxima etapa é
saltear os camarões e reservá-los;
Montagem do prato:
Faça uma cama de macaxeira cozida picada,
coloque uma camada de camarão e cubra
com a cebola refogada. Coloque o bechamel e
cubra com uma camada de queijo mussarela
ralado. Gratine e sirva em seguida.
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mundo

Malas prontas para

Miami

S

ol durante quase todo o ano, clima
muito semelhante ao potiguar, festas
e qualidade de vida. São inúmeras as
vantagens que Miami, uma das cidades mais famosas e procuradas dos Estados
Unidos, pode oferecer. Sua fama e glamour
tem chamado atenção de muitos brasileiros,
mais enfaticamente nos últimos anos, quando o poder aquisitivo para muitas famílias do
país aumentou consideravelmente, incluindo
as do Rio Grande do Norte. Sendo assim, o
resultado não poderia ser outro: Miami se
tornou a nova casa para muitos potiguares.
Números da National Association of Realtors confirmam que há mais de três anos
os brasileiros têm migrado para a cidade do
sol e das compras com o intuito de adquirir
imóveis - muitas vezes de preços elevados.
Segundo a associação, em 2012, 11% dos em-
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preendimentos imobiliários comprados pelos
brasileiros valem um milhão de dólares ou
mais. Um terço dos 600 milhões de dólares
faturados pela International Sales Group, corretora de imóveis, é decorrente apenas de brasileiros que decidiram mudar de vida e viver
no paraíso norte-americano.
No entanto, trocar um país que já possui
uma faixa litorânea de milhares de quilômetros por outro com condições naturais semelhantes decorre de uma série de fatores que
fazem de Miami um convite irresistível. A
cidade apresenta – além de praias inesquecíveis – diversidade cultural, eventos mundialmente famosos e centros comerciais do mais
alto padrão, para aqueles que não abrem mão
de qualidade. Os potiguares que visitam ou
moram em Miami, degustam de um Brasil de
primeiro mundo.

Dentre os atrativos da cidade, estão as
lojas das maiores marcas do mundo, como
Gucci, Prada e Dior, além de outras como
Dolce Gabbana e Louis Vuitton. Na cidade, as lojas estão espalhadas por todos os
lugares e atendem todos os gostos e bolsos
– com opções mais baratas para quem gosta
de aproveitar as promoções. Nos centros comerciais da cidade, também é possível adquirir os mais variados tipos de produtos,
como eletrônicos, computadores, cosméticos, itens para decoração, utensílios para
bebês, entre outros. Todos por um bom preço. Além das compras, Miami é o destino
certo para aqueles que buscam curtir o mar
do Caribe. Ao todo, são 24 quilômetros de
praia de areia branca e mar azul brilhante.
O calor típico da cidade faz com que essa
dádiva da natureza seja aproveitada com
maestria pelos cidadãos.
Ademais, Miami é referência no que há de
melhor em serviços públicos. Muitos brasileiros são surpreendidos com transportes de
qualidade, parques bem cuidados, pedestres
respeitados no trânsito, entre outras características. Vivendo em uma casa localizada no

centro da cidade, é possível trasladar para
quase todos os locais a pé ou de bicicleta.
Além disso, a localização de seu Estado, Flórida, permite que seus cidadãos visitem vários
outros lugares. A posição geográfica favorece
até aqueles que vivem no Brasil, já que o voo
de lá para São Paulo (SP), que é ainda mais
distante de Natal, dura cerca de oito horas.
As únicas críticas que alguns estrangeiros
faziam a Miami estavam sempre relacionadas
à cultura. No entanto, eventos de grande importância para o mundo têm mostrado que
a capital investe intensamente em eventos de
grande relevância teórica no que diz respeito à
arte. Um deles é o Art Basel, que é reconhecido
por todo planeta por ser um dos eventos mais
importantes para a arte contemporânea internacional. Além disso, a influência latina tem
entrado pela porta da frente na cidade, dando
uma pitada ainda mais cultural, com comportamentos, música, culinária e costumes novos
e diversificados. E agora, para acompanhar
essa nova onda de latinos que fazem de Miami uma cidade ainda mais viva, os potiguares
prometem, além de desfrutar, tornar a capital
ainda mais vibrante e apaixonante.
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azeite

Um composto saudável

e saboroso

P

roduto antigo, mas muito comum
nas cozinhas brasileiras, o azeite tem
se mostrado um ingrediente fundamental para uma série de receitas.
Feito a partir das azeitonas, as principais vantagens do azeite estão nos benefícios à saúde
que ele proporciona, além do sabor e aroma
peculiares. Na Mercatto, a oferta do alimento
é proporcional à popularidade do produto. De
acordo com o gerente Alexandre Rodrigues,
a padaria oferece uma média de 30 tipos de
azeites, derivados das mais diversas nacionalidades e que agradam a todos os gostos. “No
geral, todos os azeites saem bastante, o público
tem consumido bastante esse produto”, afirma Alexandre. A padaria oferta não apenas os
mais conhecidos como também aqueles que
dificilmente são encontrados em lugares comuns. “São azeites oriundos de diversos locais
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do mundo, como Itália, Espanha, Grécia e Portugal”, aponta o gerente.
Quanto ao produto português, uma característica que tem conquistado muitos potiguares é
seu baixo nível de acidez, cerca de apenas 0,1%.
Outro tipo de azeite que tem sido sucesso com
o público local é o azeite trufado. O produto
chama atenção por apresentar um ingrediente
raro de ser obtido, a trufa, fungo encontrado em
poucas localidades do mundo. O azeite trufado
é feito a partir das lascas das trufas, que são postas em óleo para que o aroma seja fixado neste.
De acordo com Alexandre, os azeites ofertados na Mercatto são de qualidade inquestionável,
constituindo sua principal característica. “Sempre procuramos ofertar o que se tem de melhor
no mercado, tornando a padaria um local onde
se comercializa produtos de ponta e exclusivos.
Com os azeites não é diferente”, declara o gerente.

Gerente, Alexandre Rodrigues

Além dos produtos expostos na conveniência, o azeite é elemento base de todas
as receitas da padaria que requerem frituras. Café da manhã, almoço, jantar e lanches sempre levam azeite ao invés de óleo
vegetal. “Primamos não apenas pelo sabor,
mas também pela alimentação saudável e
bem estar dos nossos clientes. Acreditamos que com o azeite podemos promover
isso”, relata Alexandre.

Saúde
O azeite de oliva tem se mostrado um
produto que traz vários benefícios ao corpo
humano. Além de ser mais saudável do que
o óleo vegetal quando utilizado para se fazer
frituras, o produto é apontado como responsável por evitar o acúmulo da gordura visceral, que atua a favor de uma série de males,
como doenças cardiovasculares e diabetes.
Isso é o que foi descoberto pela Associação
Americana de Diabete, que expôs a novidade no periódico Diabetes Care. De acordo

com a pesquisa, o azeite também ajuda a
prevenir oxidações biológicas, devido à sua
riqueza em polifenóis, que reduzem a formação de radicais livres, responsáveis por
doenças degenerativas e envelhecimento.
Também é observado por cientistas que na
região do mediterrâneo, uma das principais
produtoras de azeites, a saúde da população é
referência para todo o mundo, devido ao baixo nível de infartos e câncer. Um grande contribuidor para essa realidade é o alto nível de
consumo de azeite, além de outros elementos
alimentares, como peixes e verduras.
O composto pode ser usado em diversos
pratos e receitas. Para saber qual o melhor
tipo de azeite para se fazer uma refeição, deve-se estar atento ao nível de acidez, fator que
determina qual o alimento deve ser acompanhado do produto. Extra virgem, virgem
fino, semifino, refinado e puro apresentam
peculiaridades, sendo uns mais aconselhados para saladas e molhos, enquanto outros
para frituras, assados e marinados.
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Cerveja

Geladas
de sucesso

D

urante séculos a cerveja tem sido
símbolo de confraternização e alegria. Desde sua criação, a bebida é
sucesso em todo o mundo, construindo uma legião de fãs em todo o planeta.
Em Natal essa realidade não é diferente. Com
clima tropical e sol quase o ano todo, é natural
que os natalenses elejam a cerveja como bebida
ideal para confraternizar e se divertir - ainda
mais devido ao seu sabor refrescante.
Diante do sucesso e surgimento de diversas
marcas e tipos, o público potiguar tem ficado
cada vez mais exigente no quesito “qualidade”
da bebida. Para atingir não só as expectativas da
clientela, como também apresentar novos produtos aos natalenses, a padaria Mercatto está
sempre inovando e já se tornou um dos principais destinos para os cervejeiros da cidade.
De acordo com o gerente Alexandre Rodrigues, o acervo da padaria é extenso – são aproximadamente 135 tipos de cervejas. Além disso,
o parâmetro de escolha também é diferenciado.
O proprietário da Mercatto em pessoa escolhe
as cervejas que serão comercializadas, fazendo
uma seleção peculiar que abarca somente as

84 [revista MERCATTO]

melhores do mercado. “A diversidade também é
refletida nas marcas. Temos mais de 50 marcas
diferentes da bebida, sendo 80% delas importadas. A Mercatto é o local ideal para o cliente que
busca encontrar as melhores cervejas de vários
países diferentes”, garante o gerente.
Dentre as disponíveis na loja também estão as cervejas sem álcool. A bebida tem ganhado destaque entre os que apreciam o sabor do líquido, mas não podem ingerir álcool,
por motivos de saúde ou porque irão dirigir.
A cerveja sem álcool também é apresentada
por meio de marcas diferentes, conferindo ao
cliente a oportunidade de escolha diante de
uma rica variedade.
Segundo o gerente, a cerveja que mais tem
sido procurada pelos frequentadores da Mercatto é a Corona Extra. Bebida de origem mexicana, apresenta teor alcoólico de 4,6%. Para
ser consumida, é aconselhável que a cerveja
esteja em baixas temperaturas, entre 0ºC e 4ºC
aproximadamente. A Corona acompanha bem
diversos alimentos, como amendoim, castanha
de caju, batata frita, hambúrguer, saladas de folhas e carnes brancas, como peixe e frango.

Sucesso atemporal
Até chegar nas prateleiras da Mercatto, a
cerveja já passou por muitas estradas. Relatos
históricos apontam que a bebida existe desde 6
mil a.C., quando era consumida por sumérios,
mesopotâmios, egípcios e ibéricos. A cerveja
era tão apreciada que chegou a ter uma lei específica, a Estela de Hamurabi, que legislava
sobre os seus procedimentos de produção e
comercialização.
Nos dias de hoje, a cerveja é consumida em
todo o planeta, tendo diferentes produções,
gostos, aromas e marcas. Dentre os estilos de
cerveja mais conhecidos estão Ale e o Lager,
que se distinguem por seu processo de produção - mais especificamente pela fermentação.
O procedimento utilizado nas do tipo Ale
ocorre em temperaturas entre os 19ºC e 24ºC,
enquanto as Lagers fermentam entre 8ºC e
12ºC aproximadamente.

Gerente, Alexandre Rodrigues

Apesar de muito apreciada no exterior, o
Brasil é apontado como o 3º maior produtor de
cerveja. Atrás apenas da China e Estados Unidos, o país produz uma média de 13 bilhões de
litros por ano segundo a Associação Brasileira
da Indústria da Cerveja (CervBrasil). Países
como Alemanha e Austrália também são conhecidas mundialmente pela sua produção de
cerveja, propiciando ao mundo um universo de
sabores únicos e diversificados.
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diferencial

Jornalista, Renata Passos

A arte de
fidelizar

o cliente
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Gerente, Sandra Lúcia

C

onhecida pela qualidade e variedade
de seus produtos e pela excelência no
atendimento, a padaria Mercatto já faz
parte da vida de muita gente. Todos os
dias, no café, almoço ou jantar a padaria está cheia
de pessoas que fazem daquele espaço mais que um
lugar onde podem se alimentar. A Mercatto tornou-se um ponto de encontro, um lugar para reuniões e
até para um happy hour entre amigos.
De acordo com a gerente Sandra Lúcia, “os cliente são os maiores consultores de qualidade da padaria”. Com esse pensamento, a Mercatto é líder em
seu segmento e recebe diariamente cerca de 1,1 mil
pessoas – chegando ao número de duas mil nos fins
de semana. “Recebemos dos clientes o feedback sobre nossos serviços, produtos e ambiente”, comenta
a gerente. “São eles que nos dão tudo o que precisamos saber para melhorarmos ainda mais. Eles são
nossa maior e principal inspiração”, completa.
Uma das clientes que vê na Mercatto um espaço
que é uma extensão de sua casa é a jornalista Renata
Passos. Segundo ela, o espaço já faz parte da sua vida
e de sua família. “Escolhemos a padaria Mercatto
pela praticidade que ela nos oferece todos os dias”,
explica. “Ela está localizada em um endereço central
e aqui encontro diversos produtos que eu e minha
família consumimos no nosso dia a dia”, completa.

Advogado, Paulo César Ferreira

Renata, que nasceu no estado de São Paulo, sempre foi acostumada com padarias de alto padrão.
Para ela, a abertura da padaria Mercatto foi um
ganho para a cidade de Natal, pois estabeleceu um
novo padrão no segmento. “A Mercatto conquistou
o coração do natalense por oferecer produtos de
qualidade e sempre procurar ter um bom atendimento, além de oferecer um ambiente muito acolhedor”, analisa.
Quem também é frequentadora habitual da
Mercatto e já estabeleceu um vínculo com a padaria
é a funcionária pública Carla Gurgel. Quando a padaria estava em obras, Carla já tinha grandes expectativas com relação ao empreendimento e, segundo
ela, “todas foram atendidas”. Para ela, que faz refeições diariamente na Mercatto, a padaria tem como
principal diferencial a culinária.
“A comida daqui é muito saborosa. Costumo
visitar diferentes lugares, então já experimentei
muitos pratos e receitas diferentes e posso garantir
que na padaria Mercatto a comida tem um sabor
especial e único”, explica Carla. Ainda de acordo
com ela, sempre que possível, amigos e familiares a
acompanham até a padaria. “Aqui é um espaço muito versátil e alegre. A energia do local é muito boa
e propícia para várias atividades, como conversar,
confraternizar e até trabalhar”, diz.
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Divulgação

turismo

O paraíso de

São Miguel do Gostoso

N

o Rio Grande do Norte o paraíso é um lugar com águas claras
e lindas praias, que proporciona uma experiência turística
única e inesquecível. Localizado a pouco
mais de 100 km da capital, ao norte, está o
município de São Miguel do Gostoso. Conhecida como uma cidade-praia, a região
compõe um cenário formado por belíssimas
praias, cheias de tranquilidade.
Gostoso possui cerca de 10 mil habitantes,
ruas de terra, uma única igreja e um tamarineiro centenário que marca o centro da cidade.
O pequeno município é ideal para quem quer
descansar e aproveitar um ar mais rústico das
belezas naturais. Isso porque, nas praias quase
desertas, não há barracas nem quiosques, pre-
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servando a cultura dos pescadores.
Juntas, a Ponta do Santo Cristo, Praia do
Cardeiro, Praia da Xepa, Praia dos Morros, Praia
do Marco, Praia do Maceió e de Tourinhos, formam um conjunto de praias excelentes para o
descanso, mas também para o turismo de aventura. As praias da região – em especial a Ponta
de Santo Cristo, conhecida nacionalmente –
tem se destacado, nos últimos anos, por serem
excelentes para a prática de windsurf e kitesurf,
modalidades de vela que atraem turistas de todo
o Brasil e até estrangeiros. Por isso, não é difícil
ver circulando pelas ruas e vias do local, pessoas
dos mais variados cantos do mundo. Alguns deles se encantam tanto pelo charme que Gostoso
oferece, que terminam fazendo das praias suas
novas moradas.

Outra praia que não se pode deixar de visitar
é a de Tourinhos. Uma belíssima enseada, onde é
possível nadar com tranquilidade, contemplando
corais e peixes coloridos, estrelas do mar e várias
outras espécies marinhas. Outro destaque é um
conjunto de dunas petrificadas há mais de 2.500
anos. Mais ao norte, temos as praias dos Morros
e do Marco, onde estudos indicam que lá aportou
a primeira expedição portuguesa no ano de 1500.
Hoje, existe no local uma réplica do marco original, como àquele deixado pela expedição.
Com boa estrutura turística, a simplicidade
dá o tom na região que conta com uma média de mil leitos divididos entre as pousadas e
hotéis. Restaurantes e bares oferecem um cardápio regado a muitos pratos de peixe, lagosta, camarão e carne de sol, o que permite uma
viagem gastronômica sem igual. A presença dos
estrangeiros na região, também contribui para
uma globalização de sabores. Muitos dos que
decidem ficar no local, optam por abrir algo na
cidade. Assim, quem passeia por Gostoso pode
saborear receitas exclusivas e diferenciadas.
Se a gastronomia é um diferencial das praias,
o que falar do lazer? Aluguel e passeios de quadriciclo, kite trip e até bicicleta são algumas opções
que a região oferece. Lá também é possível optar por tratamentos relaxantes feitos por pessoas
especializadas em tratamentos naturais como,
massagens terapêuticas, Reiki, florais e outros
tipos de tratamentos próprios para quem deseja o corpo e a mente saudáveis. Esses são apenas
alguns do encantos de São Miguel do Gostoso.
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sabor

Vai um

cafezinho
AÍ?!
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A

história do café está diretamente ligada à trajetória econômica e cultural
do Brasil. O café foi o
principal produto de exportação da
economia brasileira durante o século XIX e o início do século XX e, até
hoje, o grão é transformado numa das
bebidas mais consumidas pelo brasileiro. Segundo a Associação Brasileira
da Indústria de Café (Abic), cada brasileiro bebeu no ano de 2013 o equivalente a uma xícara de café curto todos os dias.
Esse aumento na preferência coloca o Brasil em segundo lugar quando
o assunto é o consumo da bebida, perdendo apenas para os Estados Unidos.
Assim como nas demais cidades do
país, a capital potiguar também já se

rendeu aos encantos e sabores de um
bom café. Na Padaria Mercatto, por
exemplo, é possível perceber essa preferência entre os clientes já que, por
mês, são consumidas cerca de 10 mil
xícaras de café expresso. Mas se engana quem pensa que no local só é possível encontrar a forma mais simples da
bebida. No menu da Mercatto são oferecidas diversas opções de bebidas que
levam o café como ingrediente principal. A busca por um sabor inigualável
faz com que a padaria tenha um maior
cuidado com preparo da bebida. Desde o tradicional cafezinho, até os tipos
mais sofisticados, todos passam por
um rigoroso processo de produção,
com grãos de alta qualidade – moídos
na hora, como no caso do expresso – e
ingrediente selecionados.
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Café com
Chantilly

Café com
Creme de Avelâ

Capuccino

Café com
Leire

os benefícios
do café

Para muita gente, saborear
uma xícara quentinha de café
é um dos pequenos prazeres
da vida cotidiana. Porém, nem
todos conhecem os benefícios
que o café oferece a quem o consome, incluindo melhorias em
dores musculares e prevenção
em tipos de câncer, como o de
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pele e de fígado, além de ser rico
em minerais e oxidantes. Para os
diabéticos, ficou provado que o
café contém sustâncias que auxiliam na redução dos níveis de
glicose e insulina.
Até os dentes são beneficiados
pelo café, uma vez que o grão contém Tanino, agente removedor
da placa bacteriana. Outra vantagem do café é que ele ajuda no

combate ao envelhecimento. Em
pesquisa realizada pelo Instituto
Nacional do Câncer observou-se que pessoas que tomam café,
muitas vezes são mais propensas a
ter uma vida mais longa do os que
não têm este hábito diário. Muitos
cientistas afirmam que isso se dá
porque antioxidantes encontrados naturalmente no café combatem o envelhecimento.
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