
2 0 2 1  |  A N O  0 9  |  E D I Ç Ã O  1 8

http://bit.ly/RevistaRC18


Editorial

A revista chega ao nono ano digital e interativa. Na capa, 

a arquiteta e florista Mézia Araújo, que veste Rio Center, 

e nas próximas páginas, é só deslizar, um guia do bom e 

do melhor da Rio Center em moda, sapataria, cama, mesa, 

banho e muito mais. Agora é a hora e a vez da linha própria 

de loungewear da Rio Center, a Guioh, e a homenageada é 

Guiomar Araújo, também fundadora da loja, que ganha um 

perfil nesta edição. Para ler, se deleitar e viajar no passado, 

uma reportagem-quase-ensaio da jornalista Gladis Vivane 

que saiu na Glam e conta um pouco da história da Rio 

Center quando Natal vivia a Segunda Guerra. Acompanha 

fotos históricas do acervo da loja. Não bastasse, Tilt & 

Baboo escolheram uma fábula para ler para as crianças, 

com uma nova moral para a história. É “A cigarra e a 

formiga”. E o mais é o que não poderia faltar: o aguardado 

horóscopo de uma revista que é tudo para a família. 

TUDO
PARA A
FAMÍLIA
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Rio Center apresenta 
Guioh, a marca própria 
de loungewear da Rio 
Center, inspirada em 
Guiomar Araújo
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Uma marca que nasce para 
representar a mulher à 

frente do seu tempo, Guioh
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Para mulheres fortes e 
apaixonadas pela vida, Guioh

Compre aqui

http://bit.ly/RevistaRC18
http://bit.ly/RevistaRC18
http://bit.ly/RevistaRC18


Compre aqui

http://bit.ly/RevistaRC18
http://bit.ly/RevistaRC18
http://bit.ly/RevistaRC18


Perfil

Guiomar, a Guioh, era a própria marca de ser si mesma. 
Sua vida foi a completa aventura de tudo que fez e foi. 

Uma mistura bem equilibrada de alto astral com leveza e 
tudo adoçado com os filhoses e o pudim de leite moça 

que preparava, imperdíveis. É que havia uma Guiomar que 
cozinhava como ninguém, entre tantas outras que nela 

havia. Havia a Guiomar corajosa, veloz, na garupa da gigante 
moto Harley-Davidson do irmão e a que pilotava o avião 

monomotor Piper dele. Havia a Guiomar contemplativa, que 
velejava com o filho, e a esportista, na quadra em partidas 

de tênis. Havia a Guiomar delicada, que cuidava das roseiras 
como se fossem filhas, e a Guiomar estudiosa e professora 
de inglês diplomada. Havia a Guiomar líder, presidente das 

Bandeiras e da Casa da Amizade, ala feminina do Rotary 
Club. Havia a Guiomar artista, entre telas, pincéis e carvão, e 

a Guiomar dedicada, ano após ano, às vitrines natalinas da 
Casa Rio. Havia a Guiomar mulher, mãe, avó e ainda há uma 

Guiomar em todas as mulheres que souberem ser quem são 
e que, assim como ela foi, sabem ser e são plenas, fortes e 

apaixonadas pela vida. Guiomar Araújo (1922-2020).

Guiomar
Araújo



Gladis Vivane
*Texto originalmente publicado na revista Glam #11. 

Meia-calça e 
Chanel no5: a 
moda em Natal 
na época da 
Segunda Guerra

Memória



A cena repetiu-se durante todos os anos em que os americanos 
estiveram por aqui. Quem conta é dona Guiomar Araújo, viúva 
de Alcides Araújo, que administrava a loja junto com o pai. “Os 
americanos ficavam doidos quando viam que a gente vendia meia-
calça. Eles diziam que não tinha mais meia-calça no mundo por 
causa da guerra. Compravam muito, pagavam em dólar. Eu e Alcides 
tivemos que pedir muito mais peças para o fornecedor em São 
Paulo. Era um pedido tão grande que o fornecedor achou que a 
gente estava de brincadeira, e ligou muito pra mim muito chateado. 
Eu disse ‘mande as meias que eu pago adiantado!’ Enquanto os 
americanos estiveram por aqui, vendi mais meia-calça que na minha 
vida toda, eu acho”, relembra ela, com uma memória irretocável para 
os seus 90 anos.

Natal, rua Ulisses Caldas, um dia qualquer do 
ano de 1943. Um grupo de soldados americanos 
visita uma loja à procura de um item raro 
e valiosíssimo no período. Eles não são os 
primeiros. A fama da loja atravessou o oceano 
e, antes mesmo de chegarem a Natal, eles já 
sabem que precisarão visitar o lugar. A loja é a 
Casa Rio — que anos depois deu origem às lojas 
Rio Center, que existem até hoje na cidade. 
Os jovens americanos, como sempre, vestem 
seus uniformes cáqui e chamam a atenção 
por onde passam. O que eles procuram de tão 
valioso? Meia-calça de seda! Um par delas vale a 
felicidade de uma noiva, uma irmã, uma mãe, e a 
gratidão eterna dessas figuras femininas quando 
ele voltar para casa.



A história contada por dona Guiomar nos diz muito sobre a realidade 
de Natal no período da Segunda Guerra, principalmente sobre a 
moda e sua ligação com os hábitos e costumes da população — que 
é o que interessa a este artigo. Mas para entender o que acontecia 
precisamos, primeiramente, entender como a Segunda Guerra 
Mundial modificou a moda no mundo.

A guerra e o mundo
No início dos anos 40, Paris ainda dominava a geografia da moda. 
Podia-se dizer que a capital francesa era o centro do mundo no 
mapa da alta-costura. E foi a partir de Paris que vieram as mudanças 
drásticas impostas pela Ocupação, que transformou o visual das 
mulheres da década de 40. A estética do glamour dos anos 30 foi 
declarada decadente pela política nazista alemã. No livro “A moda 
do século”, François Baudot registrou: “A parisiense emagrece, suas 
roupas ficam mais pesadas e as solas de sapatos também. (…) assim, 
a partir de 1940 está proibido mais de que quatro metros de tecido 
para um mantô e um metro para chemisier (exceção feita apenas 
para as grávidas). Nenhum cinto de couro deve ter mais de quatro 
centímetros de largura.”

Durante toda a década, a estética será dominada pelo racionamento 
de roupas, pela economia de botões e outros aviamentos e pela 
reciclagem de peças antigas — teria surgido aí a customização?

Além disso, as mulheres sofrem com o sumiço da meia-calça. Todo 
o náilon e a seda produzidos na Europa eram aproveitados na 
fabricação de paraquedas, e as — antes elegantíssimas — parisienses 
agora têm que se contentar com o uso de meias soquete. Com 
o tempo, as meias curtas passam a ser utilizadas até mesmo com 
vestidos de festas. Outra alternativa é maquiar as pernas e desenhar 
um traço fino na parte de trás, lembrando a costura da meia-calça. 
Essa é uma imagem icônica do período.



É famosa — e curiosa — também a história contada no livro “Moda & 
Guerra: um retrato da França ocupada”, de um soldado que, ao fim da 
guerra, levou o paraquedas na mala para fazer o vestido de noiva da 
namorada.

E assim as pessoas sobreviviam nos duros anos 40. O tailleur com 
ares de uniforme militar, de ombros largos e saia reta, é o modelo 
mais usado no período. O único elemento do visual feminino que 
não sofreu racionamento foram os chapéus. Isso fez com que a 
moda subisse — literalmente — à cabeça das mulheres, e, se a 
roupa e os sapatos eram bem modestos, os chapéus e turbantes 
eram verdadeiras esculturas. Serviam para dar um ar mais arrumado 
ao visual, mas também para esconder cabelos malcuidados e mal 
cortados, carentes de um salão de beleza. O lenço na cabeça, usado 
pelas moças que foram trabalhar nas fábricas, logo foi incorporado 
ao visual feminino em todas as camadas da sociedade. Da operária 
à mulher do oficial — a única que ainda tinha algum dinheiro para 
comprar roupas novas. Foi com o dinheiro das mulheres dos oficiais 
nazistas que a alta-costura conseguiu sobreviver, mesmo que em 



coma, nesse período. Os historiadores são categóricos em afirmar 
que, caso a alta-costura tivesse parado de produzir por completo 
durante os anos de guerra, a França haveria perdido para sempre o 
lugar que ocupa no mapa da moda, o que mudaria completamente o 
panorama da moda atual.

A guerra e Natal
Se à época da guerra Paris era um grande parque de diversões que 
foi fechado por falta de energia, Natal não passava de uma pequena 
vila que começava na Ribeira e terminava no Tirol. É difícil para as 
novas gerações imaginar essa antiga ordem da cidade, em que Ponta 
Negra era uma distante praia de veraneio.

Com os americanos veio também uma revolução significativa nos 
costumes da cidade. A professora e pesquisadora Josimey Costa 
registrou no documentário “Imagem sobre imagem — a Segunda 
Guerra em Natal” depoimentos que remontam a influência que a 
guerra e a chegada dos americanos tiveram sobre Natal. E o que 
mais chamou a atenção da pesquisadora foi que a guerra era 
excitante para os moradores da então pacata capital potiguar. 

“... o que 
percebi é que as 

pessoas vivem 
apesar disso 

e encontram 
— mesmo nos 
períodos mais 

trágicos — 
momentos de 

alegria”.



“Quando comecei a pesquisa eu tinha a ideia de que foi um período 
de tensão, que as pessoas viviam oprimidas, com medo da guerra 
chegar aqui. Mas o que percebi é que as pessoas vivem apesar disso 
e encontram — mesmo nos períodos mais trágicos — momentos de 
alegria”.

Os momentos de alegria trazidos pela guerra eram os bailes, a 
bebida, os chicletes, a música e os belos e jovens soldados de 
cabelos loiros e olhos azuis — biotipo totalmente diferente do dos 
potiguares. Um dos entrevistados de Josimey no documentário, 
Alvamar Furtado, fez uma comparação interessante: “Natal foi invadida 
por uma multidão de príncipes encantados”.

E quem tem tempo para ficar oprimido com tanta novidade na 
cidade? Talvez só mesmo os rapazes natalenses, que perdiam feio 
para os americanos na hora da paquera. Os nativos eram formais, 
usavam terno e chapéu de palhinha. Já os estrangeiros, quando não 
estavam de uniforme, usavam camisas coloridas por fora da calça 
— sem “ensacar”, como dizemos por aqui —, e as mulheres achavam 
isso um charme. Dona Guiomar lembra que os soldados também 
iam à Casa Rio comprar Chanel Nº 5, outro item escasso que fazia 
sucesso durante a guerra. E que isso deu margem para um golpe que 



ficou famoso na época: “Tinha gente em Natal querendo dar uma de 
esperto. Eles pegavam vidros de Chanel Nº 5 e dividiam em vários 
frascos. Completavam com outro perfume barato e vendiam para os 
americanos. Eles eram loucos por esse perfume e compravam muito. 
Muitos caíam no golpe”, conta.

Também foram os americanos que trouxeram os calções curtos de 
helanca para os banhos de mar em Ponta Negra e Areia Preta. Antes 
disso, os rapazes natalenses usavam calções compridos na praia. 
As moças passaram a querer usar maiô aberto nas costas, como as 
atrizes de Hollywood e as pin-ups dos calendários. Mas por aqui a 
vigilância dos pais ainda era severa, e as mães geralmente cobriam as 
costas do maiô com uma peça de croché.

Foi a época também em que as mulheres começaram a usar calças 
compridas à la Marlene Dietrich. Só as solteiras usavam, não ficava 
bem para uma mãe de família andar de calças por aí. E as moças que 
usavam eram “malfaladas”.

Os cabelos eram cacheados com bobes, as moças perdiam horas 
ondulando os fios. Apesar de o racionamento de tecidos no resto do 
mundo ter feito as saias minguarem, por aqui elas ainda eram rodadas. 
Ideais para balançar e rodopiar nos bailes do América.

Há estudos que defendem que nem tudo foram flores nesse período. 
Os preços, por exemplo, subiram vertiginosamente. Havia muito dólar 
circulando, e o comércio cobrava como se todos tivessem o mesmo 
rendimento dos americanos, quando na realidade a cidade era, de 
uma forma geral, muito pobre. Mesmo assim, a maioria das pessoas 
que viveram aquela época se lembram dela com saudosismo, como 
uma época de ouro da cidade.

Talvez porque, em termos de moda e estética, Natal era uma bolha 
de glamour num mundo castigado pelo racionamento. Não faltava 
meia-calça nem Chanel Nº 5, mesmo que a maioria da população não 
tivesse o hábito de usar nem um nem outro.
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Infantil

A cigarra e 
a formiga
Para ler com as crianças. Esta é 
mais uma versão da fábula de 
Esopo, reescrita por La Fontaine, 
Monteiro Lobato e tantos outros, 
cuja história ganha agora uma 
nova moral.



Chegou o inverno friorento.  A cigarra, despreparada, não tinha 
guardado nada para comer, coitada.
O jeito foi recorrer às formigas, que ela vira passar por sua porta 
durante todo o verão enquanto cantava sem parar para alegrar a todos. 
Ventava, chovia, a cigarra tomou seu casaco e o guarda-chuva e foi 
parar no formigueiro. Aflita, tilintando de frio, ela bateu várias vezes na 
porta das formigas, até que finalmente elas abriram.
A cigarra, então, disse:
— Queridas formigas, desculpem-me pelo incômodo em horário 
impróprio, cof cof — ela tossia —, sei que é tarde. É que, como sabem, 
passei o verão cantando para alegrar o seu trabalho diário e acabei 
sem nada para comer neste inverno tenebroso.
As formigas, que tomavam chá e degustavam um lanchinho, 
responderam surpresas:
 — Oh, dona Cigarra, nós não sabíamos que a senhora cantava para nos 
alegrar, agradecemos por isso e gostaríamos de retribuir a gentileza, 
agora que precisa de nós. Leve um pouco das folhas que guardamos 
e, passado o inverno, vamos nos encontrar no próximo verão.
A cigarra, agradecida, prometeu às formigas uma bela cantoria assim 
que o inverno passasse.
Moral da história: Devemos reconhecer o esforço de cada um e ser 
solidários. Trabalhemos sempre em conjunto e para o bem comum, e 
todos serão recompensados.



Busque levar a vida sem muito controle. Firme sua relação 
com a ancestralidade e com a família. Atenção com a 
comunicação, que pode ficar comprometida em maio 
e junho, uma fase interessante também para retomar 

estudos que tragam mais inspiração e motivação para 
dar continuidade a seus projetos.  A partir de junho você 
estará com mais energia para aproveitar e explorar seus 

talentos. A carreira está um pouco instável, e você poderá 
sentir a necessidade de se desenvolver criativamente em 
busca de mudanças. No campo afetivo, julho é um mês 

para curtir. Caso tenha filhos, dê mais atenção a eles; caso 
queira ter, aproveite, pois o momento será propício.

Seus sonhos estão chamando, mas mantenha os 
pés no chão. Por mais que você seja pragmático, 

poderá passar por um momento de insatisfação em 
que vislumbra mais oportunidades e anseia por um 

crescimento. Não se descuide das finanças tentando 
investir em um sonho, ainda mais no contexto social em 
que vivemos, mas também não desista deles. É questão 
de ir devagar e não voltar atrás logo no primeiro “não” 

que a vida lhe der. Poderá haver atritos no campo 
afetivo, especialmente se for casado. Atenção para não 

projetar suas frustrações no outro.

Horóscopo

ÁRIES

TOURO



A segunda retrogradação de Mercúrio no ano, que acontece 
em maio e junho, afetará bastante você, travando um pouco a 
sua vida. Os eclipses também serão importantes, colocando 

em pauta os relacionamentos e a vida afetiva. Não estar em uma 
relação poderá pesar mais nesse momento; se estiver, perceba 
se há, de fato, parceria nela. O ingresso de Júpiter em Peixes, 
em maio, abençoa sua carreira, com margem para expansão e 
oportunidades. Se não estiver trabalhando, junho e julho são 
meses perfeitos para mudar esse cenário, mas é importante 

também você rever sua rota e focar algo que realmente queira, 
para não desperdiçar seu talento. Na atual situação, qualquer 

trabalho pode ser válido, mas se há uma abertura positiva 
acontecendo, por que não aproveitar e mirar o alvo certo?

Os eclipses lunar e solar de maio e junho chamam a atenção 
para a saúde. Não negligencie sintomas e procure descansar 
corpo e mente. Você pode viver momentos de confusão, e 

isso afeta negativamente seus hábitos. A passagem de Vênus 
em seu signo em junho é um reforço para se valorizar. Busque 
ver o mundo sob uma ótica mais otimista. Existe uma abertura 

positiva para o amor a partir de junho, mas cuidado com 
expectativa e enganos. Se estiver em uma relação, pode ser 
que enfrente um desgaste; se o desgaste já vem ocorrendo, 
pode haver uma ruptura. Com a chegada de seu aniversário, 
aproveite para se renovar, em todos os sentidos, e coloque 

suas ideias em ação.

GÊMEOS

CÂNCER



Em maio você poderá retomar o contato com amigos e refletir 
a respeito de seu futuro e de projetos de longo prazo. O 
eclipse solar de junho, por outro lado, poderá fazer você 
questionar suas relações e seus ideais. Com o trânsito de 
Marte em seu signo você estará com muita energia para 
começar projetos. No campo afetivo, inclusive, pode se 

ver mais preso ou estagnado e sentir que precisa dar uma 
movimentada. Cuidado com a ansiedade, que pode ficar mais 

forte em julho, quando você se deparar com situações que 
fogem ao seu controle. Nesse caso, faça o seu melhor e deixe 
que o destino se encarregue do resto, mesmo que signifique 

o afastamento de algo que já foi importante para você. Um 
novo ciclo implica também alguns fins.

Júpiter ingressará em seu setor de relacionamento, ampliando 
seus contatos e dando uma ajuda para destravar essa área em 
sua vida. Poderá também intensificar o que não está bom em 
uma relação, mas a tendência é de resolução. Mercúrio ficará 
retrógrado no final de maio e afetará sua vida como um todo, 
exigindo que você faça uma revisão de si mesmo e de seus 
objetivos. O eclipse de junho estimula a carreira, podendo 
ser uma fase de mudanças profissionais, uma janela para se 

reinventar. Tente não resistir, siga o fluxo sem questionar muito 
ou tentar controlar. Você poderá passar por uma transição 

importante, o que implica alguns sacrifícios.

LEÃO

VIRGEM



Maio é o mês de se expandir, explorando e ampliando suas 
possibilidades. É um período muito bom para investir no 

conhecimento e dar um passo importante rumo ao que mais 
deseja. Em junho a vida passará a ficar mais interessante, 

pois nesse momento você poderá experimentar um grande 
crescimento e alcançar algumas metas pelas quais tanto 

batalhou. Invista em seus objetivos e veja, especialmente em 
julho, movimentos interessantes acontecendo na carreira. 
Você tem tudo para colher bons frutos, por isso crie as 

oportunidades.

Explore sua criatividade e seus talentos, faça mais o que ama, 
mas cuidado com a autossabotagem. O eclipse de junho 
poderá despertar o seu pior, muito através das dúvidas. 

Tente não sucumbir a questionamentos pessoais e trabalhe 
em si a confiança, através da expressão pessoal, fazendo 
o que lhe traz prazer. Existe uma boa abertura afetiva, mas 

junto vêm também os dramas, que são mais criações da sua 
cabeça relacionadas ao que viveu no passado. Não permita 

que seus traumas atrapalhem, esteja alerta e procure ser 
racional para não sucumbir também a idealizações. Em junho 
você poderá assumir trabalhos importantes. Encare o desafio 

e aproveite os benefícios disso em julho.

LIBRA

ESCOPIÃO



Em maio tem eclipse lunar em seu signo, uma oportunidade de 
deixar o passado para trás e aprender a focar mais as energias 
em você. Pode ser um desafio e tanto, já que o eclipse solar 
que vem na sequência, em junho, coloca o foco no outro. Se 
estiver em uma relação, seja sincero e transparente, para não 

plantar, neste momento, uma semente venenosa. Cuidado 
com a forma como filtra as palavras, na fala e na escuta. 

Alguém do passado poderá aparecer e trazer consigo alguns 
dramas. É o momento de viver histórias mal resolvidas e 

encerrar esses capítulos. Não adianta fugir, pois você não será 
verdadeiramente livre, como gosta de ser, enquanto carregar 
certas pendências. Encare a situação, pois no final pode ser 

tudo o que você precisava para poder seguir em frente.

Prepare-se para meses de muito trabalho e muitos 
aprendizados. Trabalho não é nenhuma novidade para 

você, mas é importante saber organizar melhor sua rotina 
para aumentar a produtividade. Cuide de seus hábitos, 
optando por aqueles mais saudáveis. Você poderá se 
sentir mais atribulado e, consequentemente, perceber 

os efeitos nocivos do estresse para a saúde. Nesse caso, 
pare e reveja suas prioridades. Junho será o mês mais 

desafiador, e você poderá sentir vontade de dar um basta 
em tudo. Não é da sua natureza ser rebelde, mas escute os 
sinais que pedem mudanças no modo como você conduz 
a vida. Em junho e julho as relações afetivas ganham força. 

Dê mais atenção a quem você ama e fortaleça alianças.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO



A partir de maio poderão surgir oportunidades que 
melhorarão sua vida financeira. Cuidado com os exageros. 
O trabalho está em alta e relacionamentos ganham força a 
partir de junho. O eclipse solar ativa seu setor de prazeres 

e romances. Se estiver em um relacionamento, perceba 
o quanto é, de fato, feliz. Pode ser necessário resgatar a 

paixão e o romance dentro dessa relação. Junho é um mês 
em que o outro poderá lhe incomodar mais, e qualquer 

coisa vira pressão e cobrança. Pegue mais leve com você 
mesmo e tente não projetar suas irritações. No trabalho, a 

tendência é de que tudo flua bem, mas não se deixe sugar 
pelo dever. Mantenha o prazer na rotina.

Boa notícia: Júpiter ingressa em seu signo em maio. Será uma 
passagem rápida, mas trará sorte, prosperidade e expansão. 
Mantenha o foco em você e nos seus projetos e invista sem 
medo no que acredita. Os eclipses dessa temporada serão 
importantes para movimentar suas vidas íntima e profissional. 
Você passará por mudanças importantes, internas e externas. 

Confie que são para o seu bem. Em julho começa um período 
de revisão e resgates. Avalie se a vida perdeu o tempero e, se 
for o caso, invista mais no que lhe traz prazer. No amor, boas 
oportunidades à vista. No trabalho, encare os desafios com 

coragem e criatividade.

ÁQUARIO

PEIXES
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