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CARTA AO LEITOR

URBAN 
SOUL

Em meio ao caos orquestrado das ruas, esquinas, 

vielas, becos e avenidas das cidades, a vida 

acontece. Na poesia insuspeita do mar de concreto 

que rodeia as grandes metrópoles – entre o pular 

da cama de manhã e o fechar os olhos à noite 

– a correria absorve uma multidão em transe, 

hipnotizada por luzes artificiais, prédios espelhados 

e buzinas de automóveis. Apesar do cenário que 

evoca uma verdadeira selva de pedra, há sempre 

um refúgio para a agenda insana de todos os dias: 

uma mensagem otimista escondida pelos muros, uma 

corrida pelo parque ao cair da tarde, um passeio 

de bicicleta com os amigos... Ao abrir os olhos 

para a beleza urbana, a boaonda® aposta em um 

caleidoscópio de inspirações para deixar o cotidiano 

com uma leveza indispensável. De forma casual, as 

novidades da marca evidenciam uma moda pulsante 

onde o conforto é parte essencial – com direito a 

matérias-primas macias e acabamentos perfeitos. Sim, 

é tempo de pisar leve, curtir a cidade como nunca e 

estar pronto para se perder por aí!  

Boa leitura!

Equipe boaonda®
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STREETWEAR
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LUZES DA 
CIDADE

Cada vez mais em sintonia com a vida nas grandes cidades, a moda ganha ares 

cosmopolistas nesta temporada fria. Entre estampas, recortes e cores, o que importa 

é se sentir confortável em seu próprio estilo. Para valorizar o verdadeiro espírito 

do “streetstyle”, o inverno pede um olhar atento às ruas do mundo e, sobretudo, um 

resgate dos anos 90. De forma democrática, a tendência valoriza de tudo um pouco 

que nos cerca: a transparência das janelas, as luzes que iluminam as ruas, os desenhos 

das esquinas... 

A arte que rabisca as paredes também merece destaque nobre e surge em 

desenhos coloridos que remetem ao grafi te. As estampas não passam despercebidas, já 

que aparecem em forma de fl orais com fundo escuro e texturas ligadas ao “skyline” das 

metrópoles. Entre os tons, chamam a atenção a sobriedade de cinzas – que remetem 

ao concreto armado – e também a intensidade do azul, em suas mais diferentes 

nuances. Ainda há espaço para a o poder do rosa e a austeridade do marsala.  

As passarelas ainda apostam para uma moda que se prende aos utilitários: um 

elástico aqui, um botão acolá... Os recortes também entram em cena em peças 

que recebem aberturas laterais, zíperes estratégicos e perfuros aparentes. Entre as 

modelagens, a referência ao universo do hip hop é evidente em t-shirts oversized, 

bermudas folgadas, calças de gancho baixo e casacos de moletom – com modelagens 

que indicam conforto extremo. Os tecidos tecnológicos também dão as caras, 

especialmente em artigos assinados por marcas poderosas.
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O QUENTE 
DO INVERNO
- Infl uência artsy 

- Estampa fl oral dark

- Recortes estratégicos

- Transparências discretas

- Elásticos delicados

- Perfuros aparentes

COM OS PÉS NO 
CONFORTO

Para andar por aí com liberdade, escolher o 

companheiro ideal é indispensável. Na estação fria, a 

boaonda® celebra a referência “streetwear” em modelos 

que exaltam duas características essenciais: design e 

leveza. Na lista de apostas da marca, a versatilidade de 

clogs, chinelos, sandálias e sapatilhas sintetiza a moda 

das ruas – e com uma casualidade única.

1518/204

1535/112

1535/112

1607/101

1535/1121535/1121535/1121535/112

1317/103
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BEM ESTAR

Quem nunca se sentiu melhor ao caminhar na rua depois de 

um dia cheio e observar com calma os detalhes da cidade? 

Muito além de fazer bem para o corpo, bater perna por aí 

ainda é um antídoto e tanto contra a depressão. De acordo 

com um recente estudo feito pela Universidade de Michigan, 

andar um pouco, especialmente em áreas próximas a parques 

públicos, assegura o bem estar mental e ainda alivia o stress, 

sobretudo entre pessoas que passaram por experiências 

traumáticas na vida. Para chegar a esta conclusão, os 

cientistas reuniram 1.991 participantes de um programa de 

saúde que promove mais de 3 mil caminhadas por ano na 

Inglaterra e compararam a saúde mental de indivíduos que 

fazem parte do grupo com outros que não praticam esse tipo 

atividade. Nada que a gente não saiba, mas é sempre bom 

lembrar os poderes da mais simples das atividades físicas na 

rotina corrida das grandes metrópoles.

KEEP WALKING

1607/101
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ACADEMIA 
CONCEITO

Para atrair a cada dia mais adeptos, as academias estão investindo pesado 

em um novo conceito: o “studio boutique”. A intenção é oferecer muito além de 

um lugar para a prática de esportes – mas um lugar aconchegante e com uma 

porção de serviços exclusivos. Entre as novidades estão ambientes assinados 

por decoradores renomados, banheiros com uma série de produtos de marcas 

poderosas, tablets para monitorar o corpo em tempo real e uma seleção de 

músicas especial para cada cliente. Os personal trainers, é claro, fazem a 

diferença, e são chamados de “experts” ao preparar treinos específicos para 

cada perfil de esportista – amador ou não. Uma das academias mais famosas 

deste universo é a badalada David Barton Gym, em Nova York. Por lá, o lema 

#LookBetterNaked é visto em todos os lugares e os aparelhos ficam em meio a 

sofás de veludo, lustres de cristal e velas góticas. Chique, não?

LIQUIDO 
PODEROSO

Seja para esquentar o corpo ou apenas para manter a forma, as sopas são uma ótima 

pedida para a estação mais fria do ano. Na onda fitness que toma conta do mundo, as 

versões detox  ganham a cada dia mais adeptos por suas promessas de ajudar o corpo 

a perder os quilos extras, além de auxiliar na eliminação de toxinas e líquidos acumulados. 

Para que a receita seja realmente nutritiva e eficiente, vegetais de folhas verdes – como 

couve, repolho, brócolis e espinafre – não podem ficar de fora. Os legumes são ricos em 

vitaminas, ferro e cálcio e têm papel primordial quando o assunto é “limpar” o organismo 

com saúde. Para encorpar o prato e ainda saciar a fome, uma dica é incluir inhame, 

mandioca e mandioquinha ao preparo. Em lojas de produtos naturais, a refeição pode ser 

encontrada pronta – e em charmosas cumbucas ou garrafinhas. Um detalhe importante: 

dietas desintoxicantes não devem ser feita por mais do que cinco dias, sob pena do 

organismo começar a se ressentir de alguma perda nutricional.

CORPORE SANO, 
MENTE SANA

Uma inusitada mistura entre crossfit, meditação, artes marciais e ginástica. Desta forma 

pode ser descrito o mahamudra, esporte criado em São Paulo e que já conquista adeptos 

de todas as partes do Brasil – em especial celebridades do mundo fitness. Com treinos 

de alta intensidade, a atividade visa estimular o constante progresso e a evolução do ser 

humano a partir de três pilares: saúde mental, corporal e espiritual. As aulas duram cerca 

de uma hora e acontecem geralmente ao ar livre. Na capital paulista, onde a prática 

começou, os exercícios são feitos em diversos pontos do Parque Ibirapuera. De acordo 

com os instrutores, uma aula para iniciantes pode queimar de 700 a 1 mil kcal, enquanto 

os alunos intermediários e avançados obtêm um gasto calórico de 1 mil até 2 mil kcal por 

aula. No geral, a modalidade é bastante interessante para quem busca mais do que apenas 

exercícios físicos, mas a integração de fatores relacionados a mente e ao espírito.
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ARTE URBANA

Já faz algum tempo que os desenhos das ruas – antes 

considerados intervenções sem qualquer valor estético – 

passaram a deixar os muros das grandes cidades para 

ganhar as paredes das galerias de arte mais influentes 

do mundo. Ao manter um olhar poético em relação ao 

horizonte de concreto, o grafite se confunde com a 

própria geografia urbana e, de forma pulsante, retrata 

o cotidiano em cores e rabiscos de profundo impacto no 

dia a dia das cidades – em especial sobre quem gosta 

de admirar a doce poesia do concreto. No Brasil, os 

desenhos deixaram a marginalidade para trás há muito 

tempo, com artistas reconhecidos nos quatro cantos do 

planeta por seus traços inconfundíveis e sensibilidade 

acima da média. Para deixar o cinza de lado, os 

grafiteiros usam e abusam da criatividade e, de spray 

em punho, retratam um universo repleto de sentidos com 

a capacidade de deixar a vida nas grandes metrópoles 

com um descolado traço lúdico.

Na seleta lista de artistas mais influentes do mundo 

– com direito a exposições em galerias bacanas e 

parcerias com marcas de peso – estão os irmão 

brasileiros Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos como 

Os Gêmeos. A dupla aborda temas que vão desde 

críticas sociais até visões surrealistas, passando por 

uma série de personagens urbanos. Quando crianças, 

nas ruas do tradicional bairro do Cambuci, em São 

Paulo, desenvolveram um modo distinto de brincar e se 

comunicar através da arte. Com o apoio da família, e 

com a chegada da cultura hip hop no Brasil nos anos 

80, os artistas encontraram uma conexão direta com seu 

universo mágico e dinâmico e um jeito autoral de chegar 

ao público. Desde então, exploram com dedicação 

e cuidado as diversas técnicas de pintura, desenho e 

escultura – sempre com uma delicadeza singular que já 

os faz arrebatar o olhar de quem anda meio descuidado 

pelas ruas – do Brasil e do mundo.

O cenário urbano e seus intrigantes personagens 

também são temas recorrentes nas criações de Eduardo 

Kobra, conhecido por seus imensos painéis – um deles 

no coração da movimentada Avenida Paulista. No seu 

currículo – que também ganha destaque no cenário 

internacional – estão obras ricas em traço, luz e sombra. 

O resultado é uma série de murais tridimensionais 

que permitem ao público interagir com cada rabisco. 

A intenção é estabelecer uma comparação entre 

a atmosfera romântica das cidades e o clima de 

nostalgia que permeia as ruas com a constante agitação 

característica dos grandes centros, em especial São Paulo 

nos dias de hoje. Um de seus projetos mais bacanas é a 

iniciativa “Muros da Memória”, que busca transformar a 

paisagem urbana através da arte e resgatar a memória 

da cidade mais dinâmica do Brasil. “Geralmente em 

meus trabalhos mostro a beleza e convido as pessoas à 

contemplação”, destaca o criador.

A REVOLUÇÃO 
DO GRAFITE
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COM A ARTE 
NAS VEIAS

Com a sensibilidade de quem convive com arte 

desde a infância, Rafael Jung - que assinou os incríveis 

paineis da boaonda® no stand da Couromoda - é um 

dos nomes mais conhecidos do grafite no Rio Grande 

do Sul. Pelos muros da região da Grande Porto 

Alegre, é comum avistar a inconfundível assinatura 5ª 

Galáxia em desenhos com uma pitada de surrealismo. 

Por trás de cada obra, um mundo de referências 

celebra o melhor da arte urbana em um emaranhado 

de cores e rabiscos que carregam a alma de seu 

criador, um jovem apaixonado pelo que faz e sempre 

disposto a enfeitar as ruas com uma beleza singular. 

Desde quando se dedica a arte?

Eu vivo no meio da arte desde pequeno e sempre 

estive dentro do atelier de minha tia Renira Castilhos, 

uma grande artista plástica gaúcha. No grafite, iniciei 

minha carreira em 2002.

Qual a sua técnica e que trabalhos realiza? 

Normalmente, eu utilizo técnicas mistas: trabalho com 

spray, pincel, stencil... Meu estilo pessoal é muito lúdico 

e surrealista. Atualmente, desenvolvo um personagem 

chamado “Boneco de Pano”. Além disso, tenho meu 

trabalho comercial que abrange muitos estilos, desde 

uma reprodução de foto até obras abstratas.

O que a arte de rua significa para você?

Ela significa uma parte da minha vida, vivo ela todos 

os dias. A arte urbana proporciona uma galeria de arte 

a céu aberto para todas as pessoas.  

Quais as suas influências no meio do grafite?

Eu gosto muito do trabalho d’Os Gêmeos, onde 

me inspiro nas estampas e linhas finas, e também em 

Salvador Dali, mestre do surrealismo.  

Que temas procura retratar em seus trabalhos?

A intenção é passar mensagens positivas com ideias 

boas, quero que as pessoas olhem pra aquele desenho 

e se sintam bem. Quando alguém me pergunta o que 

eles significam, peço para interpretarem o que enxergam 

para não cortar a magia de sua visão. 

O que significa o nome 5ª Galáxia?

O nome 5ª Galáxia tem uma simbologia em volta 

do número cinco e vem do mês de maio, que é 

quando eu nasci. Já a palavra galáxia surgiu partir 

desta ideia de surrealismo, de universo, de algo 

desconhecido. Desta forma posso abrigar todos esses 

desenhos, cores e ideias… 

O que te inspira no dia a dia para criar com 

tanta emoção?

A natureza é a principal fonte de inspiração. A 

própria ideia de trabalhar com a arte já me inspira. 

Para mim, o simples fato de acordar, tomar café e 

sair para trabalhar sem ter a sensação de que estou 

trabalhando, é algo que não tem preço.
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ADRENALINA

Em total sintonia com o concreto das grandes cidades, andar 

de skate pelas ruas pode ser um exercício e tanto – seja para o 

corpo ou para a mente. Há alguns anos, a prática da modalidade 

começou a romper os muros dos guetos e deixou de ser exclusividade 

dos poucos que mergulhavam de corpo, alma e figurino no estilo 

adotado pelo mais urbano dos esportes. Pelas cidades do Brasil, 

é comum encontrar praticantes com os mais variados estilos de 

vida, entre homens e mulheres. Desta forma, as pistas públicas dos 

parques e praças foram invadidas, aos poucos, por quem não era 

da tribo – o que deixou a cena ainda mais divertida e cheia de 

atitude. A construção de pistas particulares, em locais fechados, 

ampliou o acesso e facilitou a prática, que ainda é vista como uma 

alternativa e tanto as tradicionais academias – sempre lotadas de 

gente e com músicas nas alturas. 

Com origem na Caifórnia, o esporte chegou ao país nos anos 60 

e logo caiu no gosto dos surfistas locais – acostumados a manter o 

equilíbrio em cima de uma prancha e em busca de um pouco mais 

de adrenalina. O sucesso foi tão grande que, já na década seguinte, 

uma cena começava a se desenvolver com competições e circuitos 

construídos em várias cidades brasileiras. Aliás, o país tem tradição 

em exportar atletas de elite, a maioria com contratos milionários 

que ultrapassam o limite das pistas. O nome mais conhecido, sem 

dúvidas, é Bob Burnquist, carioca de 39 anos que ostenta o título 

de skatista mais premiado do mundo. Para se ter uma ideia de sua 

importância, somente nos “X Games”, evento esportivo considerado 

a Olimpíada dos esportes radicais, o campeão já conquistou mais 

de dez medalhas de ouro – cinco delas na megarrampa, estrutura 

com mais de 30 metros de altura.

Para se divertir em meio a rotina atribulada ou realizar um exercício 

ao ar livre, uma coisa e certa: as grandes cidades estão cheias de 

skatistas amadores, a maioria admiradora do lifestyle que envolve 

o esporte. Sim, é impossível separar a prática da moda streetwear 

e da batida do hip hop. Com tanta popularidade, é natural que a 

onda tenha chamado a atenção da indústria fashion. No princípio 

restrita a algumas poucas marcas que fabricavam roupas, tênis e 

acessórios com inspiração na modalidade, a moda ganha espaço 

a cada dia e influencia os artigos de grifes como Prada, Gucci e 

Chanel. Além do asfalto das ruas, os praticantes do esporte ainda 

encontram um novo local para deslizar por aí: espaços descolados 

com pistas inspiradas nas chamadas “bowls californianas” – em 

formato de piscina com bordas altas e profundidade de mais de 

três metros de altura. Com jeito de balada, as casas chamam a 

atenção por oferecer atrações para toda a família – e com uma 

vibração especial. 

DESLIZANDO 
PELAS RUAS
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O esporte exige raciocínio rápido, consciência espacial e, 

principalmente, rapidez de raciocínio em diversas situações. 

Afinal, rapidez é necessária para reagir a tempo de não cair, se 

machucar ou até mesmo desviar de objetos nas ruas e calçadas 

das cidades. 

Andar de skate com regularidade ajuda na flexibilidade. Para 

conseguir andar em cima do “shape”, seja em rampas, pistas ou 

até mesmo no solo, é necessário que a pessoa alongue certas 

áreas do corpo como pernas, abdômen e tronco.

Já nas primeiras vezes, o equilíbrio e a consciência corporal são 

trabalhadas, já que é necessário balancear o peso do corpo e 

saber se manter firme e em pé. A habilidade se reflete diretamente 

em outras atividades e, principalmente, na noção espacial.

MANOBRA RADICAL
A prática fortalece as articulações e dos músculos em geral. As 

manobras, por sua vez, exigem mais dos músculos da coxa e 

panturrilha. A prática do skate gera rapidamente resultados para 

quem busca trabalhar mais essas partes do corpo.

O gasto energético do skate proporciona também uma boa 

queima de calorias. Isso beneficia principalmente quem deseja se 

manter em forma e eliminar algumas gorduras, ao mesmo tempo 

que trabalha a musculatura. Por trazer um trabalho aeróbico, o 

skate também ocasiona em melhora cardiovascular e respiratória.

OS MELHORES PICOS
SÃO PAULO/SP 

Parque do Ibirapuera 

Praça Roosevelt  

Parque da Independência 

RIO DE JANEIRO/RJ 

Lagoa Rodrigo de Freitas 

Parque Madureira 

Praia do Arpoador 

CURITIBA/PR 

Parque Barigui 

Parque São Lourenço

BELO HORIZONTE/MG 

Parque das Mangabeiras  

Lagoa da Pampulha

PORTO ALEGRE/RS 

Parque Moinhos de Vento 

Parque Marinha do Brasil

1607/101
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ESTILO

Com inspiração no universo streetwear, a estação mais fria do ano valoriza o bem estar. Se a intenção é se sentir livre 

para bater perna pelo shopping ou aproveitar para dar aquela caminhada, nada de nada de peças justas ou marcadas – o 

que vale é o conforto. No guarda-roupas feminino, a versatilidade surge em peças com uma casualidade descolada, onde 

elementos com uma pegada esportiva  chamam a atenção – inclusive em calçados cheios de atitude.

CHARME 
URBANOURBANOURBANO

1524/102

1518/203

1535/111

1513/204

1190/103
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Para curtir a vida na cidade, conforto é mais que essencial. De olho nas tendências, os homens apostam em peças versáteis 

para desfrutar dos momentos de lazer – entre um chopp com os amigos e uma corrida pelo parque. A cartela de cores da 

estação sugere peças com uma certa sobriedade, sobretudo em peças como casacos, malhas e moletons. Nos pés, nada como 

um calçado que acompanha todos os momentos da rotina, sobretudo com leveza extrema e design incrível.

ESSÊNCIA 
ESPORTIVAESPORTIVAESPORTIVA

1315/104

1315/104

1319/103

1518/200
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HI-TECH

NA PALMA 
DA MÃO

Uma coisa é certa: hoje em dia existem aplicativos para quase tudo. Entre as tantas 

opções que chegam através do telefone celular, existem alguns que podem facilitar – e 

muito – a vida nas grandes cidades. Sem nenhum custo, os recursos são ótimos para 

resolver pequenos dilemas do cotidiano, como descolar um wi-fi  no meio da rua, chamar 

um táxi com segurança, encontrar um lugar bacana para matar a fome... Afi nal, nada 

como facilitar o dia a dia, não é mesmo? 

WAZE

Quem dirige, não tem como viver 

sem o Waze. De forma colaborativa, 

o dispositivo fornece informações de 

trânsito em tempo real, ajudando os 

usuários a economizar diariamente 

tempo e dinheiro do combustível. Ah, e 

qualquer um pode relatar a situação das 

vias para colaborar com o serviço.

SOUNDSOPT

Para cada cidade, uma trilha 

sonora. É com esta intenção que 

o aplicativo oferece um “mapa 

musical” de centenas de municípios. 

A ideia é simples: é possível associar 

músicas a diferentes lugares, seja 

uma esquina, um café, uma livraria 

ou um bairro. Ao todo, a plataforma 

conta com mais de 30 milhões de 

canções para serem associadas aos 

seus cantos favoritos.

MANDIC MAGIC

Que atire a primeira pedra quem 

nunca entrou em um lugar já pensando 

na senha do wifi ! Para facilitar a vida 

de todo mundo, o aplicativo oferece 

justamente esta informação para 

aqueles que não vivem sem internet. Por 

lá, é possível saber o acesso a centenas 

de redes de estabelecimentos públicos 

mais próximos da localização desejada.

VIAPP

Para quem gosta de se jogar na 

balada na cidade onde estiver, o 

aplicativo é mais que perfeito, já 

que envia nomes para as listas dos 

estabelecimentos, vende convites e 

ainda faz reservas para as melhores 

festas. Além disso, o recurso ainda 

mostra o perfi l dos locais selecionais, 

assim como cardápios, agendas, fotos 

de casas noturnas bacanas. 

99 TAXIS

Sim, chamar um taxi simplesmente 

acenando para os carros na rua é coisa 

do passado! Um dos aplicativos mais 

populares no Brasil, o serviço é fácil de 

ser usado: basta selecionar seu ponto de 

partida para ver os veículos disponíveis 

nos arredores. Depois, é só escolher 

entre as opções de pagamento e pronto!
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Ao andar pelas ruas, quantas vezes 

nossos olhares não se perdem em 

palavras soltas no mar de concreto? 

No meio do cinza da selva de pedra, 

parece sempre haver espaço para 

uma mensagem interessante – seja para 

alegrar o dia ou fazer pensar. Pelas 

redes sociais, duas iniciativas bacanas 

levam o conteúdo das ruas para a 

internet – e mais legal: todo mundo 

pode colaborar! Da tradicional “você 

já abraçou alguém hoje?” a frases com 

peso político maior, como “se votar 

mudasse alguma coisa, seria proibido”, 

os projetos “As Ruas Falam” e “Olhe 

os Muros” merecem uma curtida no 

Instagram. Ah, e quando cruzar com 

algo inspirador por aí, vale o clique!

Marque fotos de pichações, grafites, 

lambe-lambes e qualquer tipo 

de arte urbana com as hashtags 

#olheosmuros ou #asruasfalam e 

compartilhe seu olhar!

PELAS RUAS

POESIA CONCRETA
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ur.ba.no 
adj (lat urbanu) 1 Relativo ou pertencente 
a cidade. 2 Habitante da cidade, em 
oposição a rural. 3 Característico ou 
próprio da cidade. 4 Civilizado, polido, 
cortês, afável. 
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Na rotina insana das grandes 
cidades, a beleza insiste em dar as 
caras em cada esquina.
Pelas ruas duras de concreto, 
moram sutilezas, encantos, amores.
Em perfeita harmonia, a 
austeridade do cinza contrasta com 
a intensidade dos muros, dando 
forma a sonhos embalados pelo vai 
e vem das multidões.
Com um pouco de poesia, a rotina 
se revela em detalhes nunca 
percebidos. 
Duvida? É só olhar para cima, para 
os lados, para dentro de si mesmo.
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