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imóveis extraordinários
para pessoas extraordinárias

 porto alegre | miami | lisboa

A maior grife imobiliária do sul do Brasil 

Mansão em condomínio fechado
R$ 7.900.000,00

+55 (51) 4001.2121     |    www.oneimoveisdeluxo.com.br



4 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 5



6 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 7



8 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 9



10 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 11

Capa: Arte - Soco Freire...............................................................................................................................14
Design: Joias Vothan..........................................................................................................................................20
Design: Peggy Kinh.............................................................................................................................................26
Design: Maira Enger - Milan Design Week.......................................................................................30
Jornalismo: Amaury Jr........................................................................................................................................34
Empreendedorismo: Roberto Sirotsky................................................................................................38
TV, Cinema & Teatro: Leonardo Machado.......................................................................................42
Mondo illy................................................................................................................................................................46
Set List.......................................................................................................................................................................47
Paulo Chiele: Consultoria em Luxo.......................................................................................................48
Comportamento: Savoir-Faire..................................................................................................................52
Jornalismo: Gasparotto, 50 anos de colunismo social..............................................................56
Gastronomia: Tartare.......................................................................................................................................58
Lista de Noivas: Essenza Casa & Jardim..............................................................................................60
Décor: Império Persa.....................................................................................................................................64
Coluna Inn Arq&Design................................................................................................................................66
Georgiana Fauri: Moda.................................................................................................................................68
Angélyca La Porta: Moda Masculina.....................................................................................................70
Empreendimento: Di Leone Office Center.....................................................................................74

Imobiliária Premium: One Imóveis de Luxo....................................................................................76
Escritório de Arquitetura: Liz Ribeiro....................................................................................................78
Circuito Onne Decoração.........................................................................................................................81
Coluna Urban Drops.....................................................................................................................................98
Artes Plásticas: Gelson Radaelli..............................................................................................................100
Cinema: Guion..................................................................................................................................................104
Especial: Gramado e Canela....................................................................................................................107
Home Design: Casa de Alessa...............................................................................................................132
Cidadania Italiana: Cônsul Nicola Occhipinti..............................................................................134
Investimento EB5 / Green Card...........................................................................................................138
Odontologia: Dr. Gustavo Caetano.................................................................................................140
Cirurgia Plástica: Dr. Antônio Carlos Minuzzi Filho...................................................................142
Alfaiataria: Mauricio Placeres....................................................................................................................144
Bellus Art & Arch............................................................................................................................................156
Bem-estar e Saúde:  Antonelly..................................................................................................................164
Literatura: Sergius Gonzaga......................................................................................................................166
Design Gráfico: Junior Schön..................................................................................................................168
Variedades: Laura Schirmer......................................................................................................................170
Coisas de Londrinos: Eduardo Boldrini............................................................................................174
Onde Encontrar..............................................................................................................................................178

ÍNDICE

14

20

34

105

98

26



12 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 13

c o m u n i c a ç ã o

www.sherpacomunicacao.com.br

Revista Onne & Only
Fones (51) 3219 3344 / 3232 0334

www.onnerevista.com.br

Conselho Editorial
Marcelo Tovo

João de Lucena
Paulo Roberto Chiele 

Lisiane Jaquet

Supervisão, Coordenação e Redação
Marcelo Tovo - Sherpa Comunicação
marcelo@sherpacomunicacao.com.br

Projeto Gráfico/Diagramação
João de Lucena - Sherpa Comunicação

joao@sherpacomunicacao.com.br

Jornalista Responsável/Redação e Revisão
Lisiane Jaquet

lisijaquet@gmail.com

Correspondente - NY
Gabriel Ruas Santos-Rocha

gabriel.rocha@me.com

Correspondente - Londres
Eduardo Boldrini

eboldrini@gmail.com

Comercial
Sherpa Comunicacão

comercial@sherpacomunicacao.com.br

R2 On Off - Renato Rosa
renatorosar2@terra.com.br

Jane Ávila
janensa@outlook.com

Colaboração Executiva
Tânia Costa

taniamcceua@gmail.com

Sugestões e Informações
atendimento@revistaonne.com.br

Fotos
Nicholas Galvão

estudiomoments@gmail.com

Periodicidade
Semestral

Tiragem
7.000 exemplares

Logística e Distribuição

Impressão e Acabamento
Centhury Artes Gráficas

As matérias assinadas não representam 
necessariamente a opinião da revista.

Não é permitido reproduzir o conteúdo, total ou 
parcial, sem autorização prévia dos editores.

Brindemos!

 Há três anos, quando pensamos em lançar a Onne & Only no mercado, 
sabíamos que o desafio e as dificuldades seriam superlativos, mas nossa convicção 
em apostar num veículo de comunicação com uma linha editorial plural, com uma 
curadoria experiente, vocacionado para segmentos que trouxessem experiências 
vivenciais transformadoras, foi ainda maior.
 Quando definimos que todas nossas capas seriam obras ou imagens que 
remetessem às artes, acreditamos numa mensagem atemporal que, mesmo com o 
passar do tempo, se mantivesse viva e atual. E, a partir disto, juntamos temas distintos 
com uma costura fina, bem amarrada. O design conversando com a arquitetura, 
que sentou ao lado da moda, que dialogou com o estilo de vida, que norteou 
o comportamento, que evidenciou tendências, que apontou destinos, viagens, 
negócios, cultura, entretenimento, saúde, gastronomia e qualquer outro assunto que 
quisesse sentar à mesa da leitura dos seus desejos. Sim, pois foi este o conceito que 
criamos e que tentamos seguir à risca dentro de nossas pautas. Satisfazer um desejo, 
realizar um sonho, seja do tamanho que for, pode ser despertado por uma palavra, 
uma imagem, um toque. Nesse sentido, contamos histórias de gente e empresas 
que fazem ou fizeram a diferença no nosso ambiente de vida, que criam, renovam, 
provocam, questionam, empreendem, embelezam, enfim, que dão exemplos para 
leitores ávidos por novidades e modelos transformadores, num país onde a ética e 
o verdadeiro talento precisa ser valorizado e incentivado, mais do que nunca.
 Por fim, criamos o nome e a marca, Onne & Only, inspirados na expressão 
inglesa “único e exclusivo” justamente para dar a devida importância para quem tem 
feito esta diferença, com personalidade e determinação. Atributos que vão continuar 
nos guiando para que continuemos sendo um espaço, uma janela, um simples canal 
para quem acredita num lugar melhor para se viver. 
 Obrigado a todos que fizeram, fazem e farão parte dessa jornada.
 Vida longa e tim-tim! 

Capa: Detalhe da obra de Soco Freire

Marcelo Tovo e João de Lucena
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Arte - Capa

Soco Freire 
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 A artista plástica Soco Freire teve sua iniciação no 
mundo das artes muito cedo, com seu pai, o designer 
gráfico Pedro Martins. Em entrevista exclusiva à Revista 
Onne & Only, comentou sobre o fascínio, uma lembrança 
ainda vívida da infância, ao sentir a força e a linguagem das 
cores dos desenhos de seu pai. Foi então que descobriu 
sua paixão pela arte, acrescentou, e é o que ama fazer: 
com cores, trazer vida às suas telas.  
 Atualmente, Soco Freire reside em Miami, nos Estados 
Unidos, e conta com reconhecimento internacional. Já 
participou de exposições no Louvre, em Paris, em lojas 
boutiques da TAG Heuer em Miami e Orlando, com 
coleção criada para a renomada marca suíça – um tributo 
ao piloto Ayrton Senna, marcando o 30º aniversário 
da grife com o time McLaren de Fórmula 1 –, além de 
coleções para a rede de restaurantes Paris 6, edições do 
Art Basel Miami e do Red Bull Canvas.   

Como aconteceu o processo de morar nos EUA e fazer 
sucesso fora do Brasil?
Saí do Brasil para ir atrás dos meus sonhos, como muitos, batalhei 
bastante e continuo batalhando para atingir minhas metas. Fora do 
Brasil encontrei mais oportunidades para levar minha arte a voos 
mais altos.

Quais técnicas utiliza em suas criações?
Gosto de trabalhar e aprender com várias técnicas, como spray, 
airbrush, tubos e resina. Gosto de usar diversos materiais nas minhas 
telas, pedras e todo tipo de elementos para criar uma arte diferente. 
Uma das formas que mais me identifico é a pintura com minhas 
mãos, na qual não uso pincéis.

DE EMOÇÕES
SÃO
EX
PLO
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Como acontece o seu processo criativo?
Desenho coleções e, então, faço laboratório do que me inspira. 
O processo criativo sempre vem através de temas. Geralmente 
já tenho uma ideia definida em minha mente antes de começar 
uma nova tela, mas existem outros elementos que não podem 
ser planejados: é onde entra a espontaneidade daquele momento, 
naquela criação.     

Ser artista é um exercício sem fim?
É um trabalho como qualquer outro, que precisa de dedicação, 
determinação e comprometimento.

O que deseja transmitir através de sua obra?
 Amor pela vida, positividade, força e leveza dos movimentos.

É possível viver de arte?
Com dedicação e talento você pode fazer da sua arte seu negócio.

Quanto custa uma obra de Soco Freire?
Um valor imensurável para o artista, mas com certeza acessível aos 
amantes das artes.
 

“GERALMENTE JÁ TENHO 
UMA IDEIA DEFINIDA 

EM MINHA MENTE 
ANTES DE COMEÇAR 

UMA NOVA TELA, MAS 
EXISTEM OUTROS 

ELEMENTOS QUE NÃO 
PODEM SER PLANEJADOS: 

É ONDE ENTRA A 
ESPONTANEIDADE 

DAQUELE MOMENTO, 
NAQUELA CRIAÇÃO.”

Soco Freire e o humorista Leandro Hassum
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Projetos.
Muitos. Continuo com minha parceria com a Tag Heuer e várias 
outras novidades que estão por vir...
 
Lugar mais relevante em que já expôs. 
Louvre-Paris. Expor no Louvre foi maravilhoso, um lugar que respira 
pura arte e te projeta para outro nível artístico de conhecimento e 
história das artes.

Como você vê o momento das artes plásticas nos dias de 
hoje nos Estados Unidos?
Crescendo bastante. Vejo cada vez mais eventos, feiras, exposições 
ligadas às artes. Miami já é considerada no cenário artístico como 
uma das maiores cidades de crescimento cultural.
 
Onde a arte deve estar? Na rua ou em museus?
Onde atingir o público. A arte tem linguagem e expressões de seus 
artistas. Cada arte sente a necessidade de diversos ambientes, seja 
a céu aberto ou em grandes museus.

Você é um ou mais um?
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Rua Santos Dumont, 684 - Erechim/RS
Fone: (54) 3321 5188
POA: (51) 98118 1002
Passo Fundo: (54) 3045 5095
www.campesatto.com.br

 /indcampesattofarina

Projeto: Arq. Luiza Garrastazu 
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Design - Joias Vothan

Vanessa Giácomo

 A nova coleção de joias da VOTHAN mostra um 
design arrojado na composição de formas cilíndricas, 
utilizando metais preciosos e pedras brasileiras, símbolos 
da riqueza diversa do País.     
 Inspirada na mulher urbana que valoriza o equilíbrio, a 
Unic Collection traz para os seus acessórios elementos em 
formas da natureza, com metais e pedras, que apostam no 
desejo de paz e harmonia, na diversidade da beleza e no 
encontro entre o lúdico e o mundo real. Peças exclusivas 
para atender os desejos dos seus sofisticados clientes.         
 Fundada em 2011 no endereço da Rua Padre Chagas 
pela empresária Ju Carvalho, após anos de experiência no 
ramo joalheiro, a VOTHAN sempre prioriza a inovação e 
a procura de parceria com grandes nomes. Em 2016, foi 
aberta a loja do Shopping Iguatemi Porto Alegre e, em 
2017, a VOTHAN fechou uma parceria em Gramado com 
o hotel Saint Andrews. A cada ano buscando excelência 
nos projetos e em atendimento. 

Joias únicas
em forma de ar te

U N I C
C O L L E C T I O N
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Vothan Joias
Rua Padre Chagas, 327
Moinhos de Vento
Rua João Wallig, 1800 - Loja 1117
Shopping Iguatemi
Porto Alegre/RS
www.vothanjoias.com.br

Ficha Técnica
Modelo: atriz Vanessa Giácomo
Stylist/ Figurinista: Bianca Jahara/ Leo Belicha
- @leobelicha @biancajahara
Make-up: Teodoro Junior (Teo) - @teodorojr
Fotos: Pino Gomes - @pinogomes
Locação: chácara em Itanhangá - Rio de Janeiro
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O que é o luxo?
 Luxo é algo que não seja necessário à sobrevivência. Pode se 
expressar de várias formas: através de objetos, imagens, lugares, 
odores, um ar musical, um sonho a ser alcançado... que provoquem 
uma emoção de felicidade infinita. O luxo pode ser simples e pouco 
custoso ou, ao contrário, exorbitante e financeiramente inacessível. 
Luxo e felicidade são para mim sinônimos, mas não são fáceis de se 
conseguir. É preciso se preparar para eles se você deseja aproveitá-
los plenamente. Eu menciono em uma de minhas joias uma frase 
de um poema de Baudelaire “luxo, calma e volúpia” (luxe, calme et 
volupté). Hoje, tenho a sensação de que o luxo, e sua democratização 
de uma maneira geral, representa mais objetos que custam muito 
(que não são necessariamente luxuosos) e que queremos possuir 
para mostrar o poder de compra, a ascensão social e simplesmente 
o nível de poder!
 
Você foi diretora criativa de Celine? Quais são os principais 
desafios desta posição?
 O principal desafio das grandes maisons das quais assumimos 
a direção artística após o desaparecimento do fundador, Madame 
Vipiana, neste caso, é ter uma visão futura do estilo sem trair as 
ideias fundamentais da marca: projetá-la na modernidade da época 
que virá.

De onde vem o seu talento para a criação de uma gama tão 
ampla de produtos?
 O interesse que tenho por tudo que me circunda e que pode 
ser melhorado. Embelezar para sonhar, para facilitar a minha vida e 
das outras pessoas.
 Meus estudos de arquitetura e os olhos bem abertos me 
permitem isso: a observação, a cor, a forma, a curiosidade das 
técnicas.
   
Quais são as marcas mais importantes para as quais você já 
realizou projetos?
 Na ordem cronológica: Balmain e Celine, nas quais ocupei o 
cargo de diretora artística total. Cartier, Dunhill, Tod’s, Jean Patou, 
Chanel e Lacoste realizei projetos bastante importantes.
 
Como é trabalhar para a Chanel?
 Chanel é uma bela e grande marca, muito respeitada pelos 
criadores, e todas suas estruturas são colocadas à disposição para 
que os projetos sejam conduzidos adequadamente e que tenham 
sucesso.

Design - Peggy Kinh

A designer e diretora criativa multidisciplinar 
francesa Peggy Kinh iniciou sua trajetória profissional 
como arquiteta de interiores, com formação na 
Met de Penninghen, escola parisiense renomada 
internacionalmente. Antes de dedicar-se à moda, 
trabalhou em escritórios de arquitetura. Atende 
marcas como Chanel e Lacoste, no desenho de bolsas 
e calçados, joias da Cartier, pesquisas de couros para a 
Hermès, além de já ter sido diretora criativa da Céline 
e da Balmain. Um luxo!

PEGGY KINH
DESIGN  TRANSVERSAL

Christofle Pleine Lune

Anel Cartier Bijoux

Bolsa Cartier
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Como foi sua experiência no Brasil?
 Eu já tinha feito antes algumas viagens ao Brasil e, como todos 
os estrangeiros, ficava impressionada com o Rio e suas praias. Então 
descobri Porto Alegre, que me seduziu por sua vegetação, com um 
pequeno ar de Itália, que escondia grandes e belas fábricas, muito 
modernas.
 Fiquei impressionada pelo lado tão industrial e tecnológico do 
Brasil. Encontrei fábricas muito maiores que na China, onde o saber 
fazer muito mais manual é baseado sobre um grande número de 
operários. Ao inverso, no Brasil, a industrialização parece muito mais 
voltada para a tecnologia e a robótica.

Projetos com empresas brasileiras?
 Tive a oportunidade de visitar três belas e impressionantes 
fábricas. Tramontina, no universo da cozinha e do mobiliário; Melissa, 
Grendene, uma bela fábrica de sapatos plásticos moldados, e 
Vulcabrás, uma fábrica de tênis que eu sonhava visitar, assim como 
um atelier de design onde a natureza brasileira está bastante 
presente, a Villa Sergio Bertti. Durante minha carreira pude trabalhar 
mais com ateliers e pequenas fábricas europeias no setor do luxo. 
No Brasil, a novidade e o desafio será de criar produtos inovadores, 
inesperados, utilizando todas as possibilidades que estas fábricas de 
alta tecnologia oferecem.

E o futuro do luxo?
 O luxo existirá sempre que existir o homem, pois a curiosidade 
e os desejos serão sempre imensos!

Quais os países mais criativos no luxo?
 Para responder a esta pergunta precisamos definir luxo. Eu diria, 
se falarmos de moda, que são roupas, acessórios e sapatos criados 
com bastantes referências históricas ou com grande savoir-faire 
tradicional ou tecnológico. A resposta de uma parisiense, mesmo 
não sendo uma verdade absoluta, é que seria a França, onde nasceu 
a alta costura, a Itália, que é simbolicamente o país da marroquinaria, 
a Inglaterra e os Países Nórdicos.
 Na realidade, todos os “velhos” países que não perderam 
sua cultura em função das guerras ou por regimes políticos que 
teriam usurpado sua história e aqueles que emergem com sede de 
inovação.

Em função da crescente demanda dos mercados asiáticos, as 
criações são influenciadas pelos gostos e necessidades destes 
mercados?
 Graças à mundialização, à mídia e às redes sociais, os gostos e 
a estética dos produtos europeus já invadiram e conquistaram o 
mercado asiático.
 Esta clientela já está acostumada à estética europeia, que não 
necessariamente requer adaptação. A lógica é que nossos produtos 
exportados já devem corresponder ao modo de vida e ao clima 
destes países.

Quais os países mais preparados para a fabricação do luxo? 
 Infelizmente, os países da Europa, depois que seus produtos 
de luxo começaram a ser fabricados no exterior (como na Ásia, a 
custos mais baixos), preservaram mal os equipamentos industriais e 
artesanais e, desta forma, também a mão de obra e a competência 
que os acompanhavam.

Bolsa Dunhill

Coleção Groseille

Bolsa Chanel

Bolsas Celine

Bolsas Cartier Bolsa Elie Saab

Peggy Kinh, em visita à sede da Revista Onne & Only
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Design - Maira Enger*

 O ISaloni, ou Salão do Móvel, surgiu em 1961 com o objetivo 
de promover a exportação de móveis italianos e a divulgação da 
qualidade dos mesmos. Hoje está na sua 56ª edição e é a maior 
e mais importante feira do setor no mundo. O ISaloni acontece 
no centro de exposições de RHO, um pouco afastado do centro 
de Milão, mas de fácil acesso. Moroso, Roche Bobois, Missoni, 
Diesel, Foscarini são alguns dos nomes de destaque no ISaloni 
pela ousadia dos ambientes e novidades em produtos. Porém, o 
espaço que eu mais gostei foi o da Poltrona Frau e Ferrari, um co-
branding das italianas para desenvolver poltronas com tecnologia 
Ferrari e elegância Poltrona Frau. O trabalho artesanal e a utilização 
de materiais naturais, como o couro, foram destaque na mostra. 
Outros materiais em evidência em diversos espaços da feira foram 

 A Milan Design Week, que aconteceu de 4 a 9 de 
abril, é assunto para o ano inteiro. Grandes marcas 
do mobiliário lançam tendências, assim como novos 
designers, artistas e profissionais criativos expõem 
seus projetos. Esse turbilhão de ideias gera inspiração 
para os amantes do design e auxilia marcas que estão 
em busca de conhecimento a entenderem melhor o 
mercado e o comportamento do consumidor. Tive 
a oportunidade de participar do Salone del Mobile 
(ISaloni) e FuoriSaloni e conhecer uma Milão vibrante! 
Hoje fico feliz em poder compartilhar. 

o mármore, o vidro, o ferro, a madeira. Este ano também teve a 
exposição Euroluce e o Workplace3.0/SaloneUfficio.
 Já o FuoriSaloni são exposições e eventos que ocorrem paralelo 
ao ISaloni em várias regiões da cidade. Fiquei encantada com o 
charmoso Brera District, onde lojas e outros estabelecimentos 
capricham nas vitrines, e surpresas, como encontrar uma enorme 
poltrona UP de Gaetano Pesce no meio da rua, acontecem. A 
intervenção na fachada do escritório PIUARCH foi uma das minhas 
exposições preferidas. Chamada FLOWERPRINT, a ideia foi criar 
um grafismo floral real e para isso os arquitetos utilizaram uma 
técnica antiga com batatas como fonte de vida e nutrientes para 
as mais de 2000 plantas expostas. Essa rua era muito perfumada! 
Também gostei de visitar o espaço de Jader Almeida, onde o design 
brasileiro estava muito bem representado, e me emocionei com a 
exposição Nendo: Invisible Outlines, de Jil Sander.  
 Já na fábrica Orobia 15 aconteceu a mostra da italiana Paola 
Lenti, especialista em fios e tramas. Ela apresentou a coleção de 
tapetes e móveis de uma forma muito inteligente: paleta de cores 
incrível, espaços bem ambientados, iluminação na medida certa e 
muita vegetação. Perto deste endereço pude visitar a Fondazione 
Prada, dedicada à arte contemporânea e à cultura com destaque 
para a arquitetura industrial.  

MILANDESIGNWEEK
Brera District

Poltrona Frau e Ferrari

Diesel

Maira Enger na exposicão Flowerprint 

Missoni

Foscarini | Euroluce

Moroso
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 Na Università degli Studi di Milano, aconteceu a exposição Be 
Brasil, em homenagem a Oscar Niemeyer e Athos Bulcão e com 
mais de 50 nomes de designers brasileiros assinando produtos 
para a arquitetura de interior. Também foi realizado neste local o 
lançamento da High Design, feira que acontece em agosto em São 
Paulo, com grande relevância para o setor moveleiro do país. 
 A charmosa e elegante região de Porta Nuova também foi 
novidade para mim, principalmente quando visitei a loja-conceito 
10 Corso Como, fundada pela ex-editora da revista Vogue Italiana, 
Carla Sozzani. Não cansei de admirar o projeto sustentável Bosco 
Verticale, assinado por Boeri Studio, que consiste em duas torres 
residenciais que abrigam árvores de grande e médio porte e 
diversas espécies de plantas. Milão é realmente vibrante nesta época 
do ano, a cidade respira design, moda e perfume de café. Para 2018 
a data já está confirmada: de 17 a 28 de abril. Vale a pena participar! 

(*)Maira Enger, gestora de marcas, esteve em Milão para acompanhar de perto 
o evento mais importante do mundo sobre design para a Brava Forma - empresa 
especializada em sofás e poltronas de luxo sob medida.

Milão vibrante

Bosco Verticale

Ambiente Paola Lenti

Bosco Verticale
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Como surgiu o jornalismo em sua vida? E o colunismo social?
 Nasci em Catanduva e ainda criança fui para São José do Rio 
Preto. Comecei indiretamente no jornalismo aos 14 anos, fazendo 
um jornal mural no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, 
tradicional escola da região. Anos depois, assumi o Diário da Tarde, 
um espaço dentro do Jornal Riopretano, que logo se tornou uma 
coluna social. Enquanto cursava a faculdade de Direito, em Rio 
Preto, já atuava como colunista da cidade.

Matérias que marcaram sua vida. 
 Coleciono várias entrevistas marcantes:
- João Gilberto, depois de dez anos sem dar entrevista, conversou 
conosco em 1991. E a entrevista reverberou, com João falando do 
sambista Roberto Silva e confessando ter se inspirado nele para 
criar a batida da bossa nova.
- Paulo Maluf, ao sair da detenção da Polícia Federal, deu sua primeira 
entrevista ao programa, com direito a muita emoção. 
- Lágrimas também não faltaram na entrevista com Liza Minelli. Ela 
acabava de receber a notícia que não poderia mais dançar, só cantar 
num banquinho. 
- Em Lake Tahoe, num réveillon, a atração era Kenny Rogers, em 
plena evidência no Brasil. Mas ele não queria dar entrevista. Como 
eu ocupava quatro suítes do hotel Cesars Palace e Kenny queria 
levar a família para o ano novo, capitulou, me ligou, e propôs trocar 
a entrevista por duas suítes. 
- São várias. Estar com Celine Dion foi marcante, José Carreras, 
Natalie Cole e tantos outros...

A VOZ
Jornalismo - Amaury Jr.

 Filho de professores, Amaury Jr. começou a carreira 
de jornalista escrevendo sobre os estudantes de São 
José do Rio Preto em um espaço que, logo, virou uma 
coluna social da cidade paulista. Foi nas festas rio-
pretenses que conheceu Celina, sua mulher, com quem 
está casado há 40 anos e tem dois filhos, Amaury e 
Maria Eduarda. Lá, também se formou em direito, 
apresentou uma gincana televisiva – na qual descobriu, 
em uma prova de sósias de Brigitte Bardot, a jovem 
Ana Maria Braga, que virou sua assistente de palco – e 
lançou o jornal Dia e Noite, que foi sucesso de público, 
mas não funcionou como empresa. 
 Projeto abandonado, rumou para a capital e 
trabalhou como repórter de rua. O primeiro emprego 
paulistano, entretanto, não durou muito: a TV Tupi 
fechou em 1980. Depois do fim da emissora, Amaury 
Jr. conseguiu uma coluna no Diário Popular e um 
programa de rádio na Gazeta. Foi na Gazeta que, em 
1982, apresentou sua ideia para o departamento de 
televisão: levar as colunas sociais para o audiovisual. “Me 
deram 5 minutos. E eu: Cinco minutos? Em 5 minutos, 
a gente vai e faz um flash. Nasceu assim o nome Flash”, 
conta. “Em menos de um mês eles me deram 10 
minutos, em menos de seis meses eu estava com quase 
15 minutos, e em um ano a TV Record, que ainda era 
uma emissora interestadual, me contratou”. No ano 
seguinte, novo contrato: estreou em rede nacional na 
Bandeirantes. O nome mudou para Programa Amaury 
Jr. em 2003, quando passou para a RedeTV. 

Maior saia justa.
 Não faltam. Já troquei nomes de políticos em uma premiação, 
confundi entrevistados.... Mas tem uma célebre, que fiquei muito 
chateado, preocupado e vexado. Foi quando fui entrevistar o Julio 
Bocca, bailarino argentino. Tinha marcado uma entrevista com ele e, 
no meio de um ensaio com vários bailarinos, encostei em um deles 
e tentei enriquecer meu arsenal de perguntas. Comecei falando: 
“Como está o Bocca? Está namorando alguém?”. Tudo isso fora do ar. 
E disse a ele: “Olha, provavelmente o Julio Bocca não vai se lembrar 
de mim, porque a única vez que o entrevistei foi num coquetel em 
Nova York, muito rapidamente”. Daí ele me falou: “Nem você vai se 
lembrar dele, porque eu sou o Julio Bocca” (risos).

Pessoa mais importante que já entrevistou. 
 Todos são importantes. A partir do momento que estão no ar, é 
porque têm algo importante para falar, contar, divulgar.

Festa mais relevante que já cobriu. 
 São tantas que fica difícil selecionar uma. Algumas comemorações 
marcam por presenças ou datas especiais, como a festa de 80 anos 
de Hebe Camargo, chez Lucilia Diniz – que reuniu Roberto Carlos 
e Julio Iglesias; ou uma grande comemoração beneficente de Jô 
Clemente, presidente e fundadora da APAE, que consegue reunir 
os maiores banqueiros do país em uma mesma festa.

DAS CELEBRIDADES

“ME DERAM 5 
MINUTOS. E EU: 

CINCO MINUTOS? EM 
5 MINUTOS, A GENTE 
VAI E FAZ UM FLASH. 

NASCEU ASSIM O 
NOME FLASH...”

Com Gisele Bündchen

Na Boate Pops em Rio Preto

Com João Gilberto

Com Liza Minelli

Com Julio Iglesias

Com Hebe Camargo

Com Roberto Carlos
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TV ou coluna social eletrônica, o que prefere fazer? 
 Meu programa é um mix de revista de variedades com coluna 
social eletrônica. Como jornalista, gosto de notícia, de ter a primazia 
da exclusiva. Todos os meios me atraem: o impresso, a TV, a internet, 
as mídias sociais. Aliás estamos agora muito ativos no Instagram e 
Facebook – que permitem um contato muito direto com o público. 
Nosso insta é #oficialamauryjr

O que é essencial a um apresentador e a um colunista social? 
 Ser bem conectado, educado e estudado. Ter contatos, ler muito, 
saber ouvir.  Também precisa estar nos lugares certos, circular e ter 
noção que você não é protagonista e sim a notícia, seu convidado 
ou entrevistado.

Qual o segredo para manter a audiência? 
 Estar sempre up to date, de olho em tudo que acontece no 
Brasil e no mundo – e se renovar sempre. Nosso programa está 
em constante mudança e sempre buscamos novidades. Nosso 
telespectador gosta de saber o que está em alta e é notícia, mas 
com uma visão diferenciada que conseguimos ter.  
 Estar nas melhores festas é outro diferencial. Sei da história de 
telespectadores que, de suas casas, esperam para brindar comigo. 
Tem mais: adoramos viajar – e, quando embarcamos, faço questão 
de registrar tudo para o programa e democratizar com nosso 
público fiel.

Projetos. 
 São vários. Não paro nunca. Um deles – e que está merecendo 
muita dedicação – é a minha estreia como colunista do portal UOL. 
Estaremos focados no hardnews, ampliando nossa cobertura para 
além das telas de TV.

Se não fosse jornalista, o que gostaria de ser? 
 Acredito que o caminho natural seria a advocacia – afinal, sou 
formado em direito.

w w w . g a l e r i a m a m u t e . c o m . b r
Rua Caldas Júnior,  375 |  Centro Histór ico |  Porto Alegre |  Brasi l    

(51) 3286.2615  (51) 99916.8818

G A L E R I A  D E  A R T E  M A M U T E

pintura .  desenho .  fotograf ia .  escultura .  gravura .  v ídeo

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

revista ONNE ONLY.pdf   1   6/13/17   6:51 PM

Com Priscilla PresleyCom Pelé

Com Celine Dion

Com Rita Lee

Com Ana Maria Braga

Com Sophia Loren

Com Carlos Lacerda, Faiçal Calil e Milton Homsi
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 Sócio-diretor da 3yz, Roberto Sirotsky é um gestor moderno 
com uma proposta de um novo modelo de comunicação. Comenta 
que vivemos uma mudança muito significativa, pois a tecnologia 
trouxe voz para as pessoas, trouxe empoderamento. “As pessoas 
têm mais acesso, mais informação, consciência e, consequentemente, 
um poder de escolha maior. Isso gera uma evolução da relação 
das pessoas com as pessoas, das pessoas com as instituições, das 
pessoas com as marcas. O papel de uma agência é entender esta 
transformação que vem acontecendo na comunicação a partir da 
tecnologia”, agrega.  
 Neste cenário, explica, as marcas têm que ser mais próximas, mais 
verdadeiras, uteis para os clientes. “Tudo tu consegues mensurar, a 
tecnologia proporciona a capacidade de mensuração. As agências 
têm que enxergar que é um novo tempo, uma nova lógica de se 
comunicar, uma evolução. As agências que não conseguirem virar a 
chave, continuarem viciadas no seu modelo é inevitável que fiquem 
para atrás. As marcas hoje em dia têm que se posicionar. As pessoas 
esperam isto das marcas”, elucida.  

 Roberto Sirotsky acredita muito na tecnologia exponencial 
(conceito da Singularity University, escola do Google com a 
Nasa), onde o ponto central, explica, é sobre a colaboração, uma 
mentalidade aberta, de trocar, testar, fazer protótipo e, se funcionar, 
continuar, se não, trocar, feedback o tempo todo, menos hierarquia. “É 
um modelo de gestão que as empresas deveriam incorporar no seu 
modo de pensar, na sua própria cultura. A tecnologia já transformou 
muitas indústrias nos últimos anos, como a da comunicação, do 
entretenimento, da música, mas vai transformar muitas outras 
e muito rápido. A indústria da saúde vai ser muito impactada, a 
indústria automotiva, com os carros autônomos, já começa a sentir. 
Tem muita coisa mudando e, muitas vezes, o principal concorrente 
vem de uma indústria totalmente de fora como, por exemplo, a Tesla 
Motors, que surgiu com Elon Musk, fundador do PayPal, que veio 
da tecnologia e impactou completamente a indústria automotiva. 
São pessoas que têm uma outra visão, são mais disruptivas e não 
têm o vício com modelos atuais, então, conseguem inovar mais”, 
complementa. 
 “DNA digital, visão de comunicação contemporânea, testar e 
o que funcionar continua, o que não funcionar troca, mentalidade 
bem aberta, preocupação com os negócios dos nossos clientes e 
de como o digital pode impactar nesses negócios”, revela, são os 
atributos que diferem a 3yz das demais agências. “O DNA digital 
proporciona maior liberdade para pensar em novos modelos e, 
consequentemente, a gente consegue mensurar tudo, acompanhar 
e impactar direto no negócio dos nossos clientes. A gente consegue 
ser parceiro de negócio mesmo”, conclui. 

Empreendedorismo - Roberto Sirotsky

FAZENDO A
DIFERENÇA

Roberto Sirotsky

Singularity University, escola do Google
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 Capa da revista Forbes Brasil como um dos destaques brasileiros 
na categoria negócios, abaixo dos 30 anos, o empresário Roberto 
Sirotsky faz a diferença. A base para o empreendedorismo como 
jeito de viver, credita à sua formação no tênis profissional por muitos 
anos. Disciplina, dedicação, abrir mão de algumas coisas para conseguir 
outras, querer ganhar, querer competir, algumas das características 
essenciais para o sucesso no esporte, geraram profissionalmente sua 
postura, atitude, capacidade de fazer acontecer, ir atrás e realizar.
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Um pouco da história de Leonardo Machado.
 Bom, já trabalhei em várias áreas distintas. Minha família teve 
uma loja de material de construção, onde comecei a trabalhar ainda 
guri. Ali, descobri a importância do trabalho na minha vida. Com 
15 anos, minha família se mudou para a Chapada dos Guimarães, 
no Mato Grosso, lugar no qual aprendi as lidas do campo. Com 
18 anos retornei para Porto Alegre e queria me bancar sozinho. 
Nesse período trabalhei como caminhoneiro, motorista particular, 
vendedor de perfumes, modelo fotográfico na Ford Models, e foi 
nessa época que comecei minhas primeiras oficinas de teatro com 
meu mestre Zé Adão Barbosa. Em pouco tempo já estava fazendo 
alguns curtas-metragens, e nunca mais parei.

Trabalhos mais relevantes como ator.
 Todos os trabalhos são relevantes na trajetória de um ator. São 
o que nos formam, nos ensinam. Os que tiveram mais êxito ou 
visibilidade são o filme Em Teu Nome, dirigido por Paulo Nascimento. 
Filme esse que tive a honra de ganhar o Kikito de melhor ator em 
longa-metragem em 2009. Na TV foi a série Na Forma da Lei, da 
Rede Globo, onde fui um dos protagonistas e trabalhei com vários 
ídolos como, por exemplo, o Paulo José, que fazia meu avô. No 
teatro fiz vários trabalhos relevantes com a Cia Rústica, companhia 
dirigida por Patricia Fagundes, na qual trabalho há anos. Um dos 
espetáculos de maior êxito foi Sonho de Uma Noite de Verão, de 
William Shakespeare. 

Papéis mais marcantes na carreira.
 Um personagem muito marcante foi Boni, no filme Em Teu 
Nome, baseado em João Carlos Bona Garcia (exilado político nos 
anos 70). E acabo de terminar as filmagens de Legalidade, filme 
dirigido por Zeca Brito, no qual interpreto nada mais nada menos 
que Leonel de Moura Brizola em um dos episódios mais marcantes 
da história democrática brasileira. Enorme responsabilidade e honra 
poder fazer esse grande brasileiro no cinema. 

OLHOS, OUVIDOS E 
TV, Cinema & Teatro - Leonardo Machado

ABERTOS
 O ator e produtor Leonardo Machado, Melhor 
Ator no 37º Festival de Gramado pelo filme Em Teu 
Nome, nasceu em Porto Alegre, apesar de aparecer 
em diversas publicações que é natural de Bagé. Leo 
comenta, “eu não desminto mais, pois adotei Bagé como 
minha segunda cidade natal, e é a cidade onde moram 
meus pais”. Mesmo com a agenda apertada em função 
de espetáculo em cartaz no teatro e preparativos para 
a série documental Sonho Americano, Leo concedeu 
entrevista para a Revista Onne & Only sobre sua 
carreira, personas e projetos. 

O que é essencial no ator? 
 Ter os olhos, ouvidos e coração abertos para a humanidade. A 
observação é a base do nosso trabalho. E não julgar moralmente as 
personagens.

Como gosta de ser dirigido? 
 Gosto de diretores que abrem o diálogo para composição, 
que nos dão liberdade para sermos criativos e criadores, creio ser 
primordial para um trabalho vivo e potente. Gosto de diretores que 
me instigam e questionam. Gosto de ser desafiado.

Qual foi o papel mais difícil? 
 Acredito que até agora o Cleomar, do filme Teu Mundo Não 
Cabe nos Meus Olhos, que será lançado neste semestre, no qual 
atuo como garçom e melhor amigo de Vitório (Edson Celulari), um 
pizzaiolo cego, personagem bem difícil e delicado. E agora o Brizola, 
pela importância e força desse grande homem.

Que papel ainda está na sua lista de desejos?
 Tenho tantos desejos, e tantas personagens permeando minha mente, 
mas creio que um desejo bem presente é fazer Ricardo III, de William 
Shakespeare. Espero que em alguns anos possa me colocar nesse desafio.

CORAÇÃO 

Espetáculo Fala do Silêncio

Festival de Gramado 2009
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Cena da série Fim do Mundo (Glaciar Perito Moreno - Argentina)

Cena do filme Legalidade
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Cena do filme Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos com o ator Edson Celulari
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Algo programado para atuar no cinema? 
 Em outubro começo a filmar A Cabeça de Gumercindo Saraiva, 
que será dirigido por Tabajara Ruas. Um filme de época, onde farei 
o Francisco Saraiva (filho de Gumercindo), um revolucionário da 
revolução de 1893. Já estou ansioso para começar. 

E TV?
 Estou neste momento me preparando para fazer uma série 
documental chamada Sonho Americano, onde irei atravessar os 
USA de moto encontrando e entrevistando brasileiros.

E teatro?
 Neste momento estou em cartaz com um espetáculo chamado 
Fala do Silêncio, dirigido por Patricia Fagundes, no qual temos em 
cena guitarra e bateria, e que executamos a trilha toda ao vivo. 
Trabalho esse bem legal, onde pude me dedicar tanto como ator, 
mas também como produtor e fazendo a direção musical.

Projetos.
 De gravar algumas músicas próprias, dirigir meu primeiro longa-
metragem, que se chamará Pelicano e será uma coprodução com o 
Uruguay.

Se não fosse ator, o que gostaria de ser? 
 Gostaria de ser professor ou jornalista.

Como você se descreveria?
 Um otimista inconformado. Hahaha.

Como é seu dia a dia? 
 Meus dias são bem corridos e distintos, pois sou produtor tanto 
de cinema como de teatro, então sempre estou em movimento. 
Quando não estou lendo ou estudando para alguma personagem, 
assisto filmes e séries, e me dedico à música e meus estudos de 
guitarra. Além, é claro, quando posso vou a Bagé, onde temos criação 
de gado e cavalos da raça Crioula, que é uma paixão da família.

O que curte fazer nas horas vagas? 
 Adoro ir ao teatro e cinema. E shows de música, sou fissurado. 

Cena do filme Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos com o ator Edson Celulari

Cena do filme Senhores da Guerra

Cena do filme Em Teu Nome
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SEJA ARQUITETO DA SUA VISTA.

www.portowindows.com.br

CONFIANÇA QUALIDADEATENDIMENTO PERSONALIZADO
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Mondo illy

 Os empresários Valquiria de Marco e Roger Coelho inauguraram 
a Boutique Le Petit Macarons, há três anos, em Bento Gonçalves. 
Em Porto Alegre, a iguaria, que é um encanto para o paladar e 
para os olhos, está presente em um espaço concorridíssimo no 
Shopping Iguatemi. Colhendo os louros da aprovação unânime dos 
consumidores, além da nova loja que será aberta na Rua 24 de 
Outubro, na capital gaúcha, a dupla está com projeto de expansão 
de franquias da marca. “O amor pela confeitaria, especialmente a 
francesa, e o prazer em servir bem, foram pensados para poderem 
ser padronizados e levados para qualquer cidade que tenha 
o potencial para o produto Le Petit, desde a concepção até o 
atendimento”, comenta Valquiria.
 A sinergia entre o sofisticado doce da realeza, conhecido 
mundialmente graças à Rainha Catarina di Médici, desenvolvido pelo 
Le Petit Macarons, e os sabores do café italiano de alto padrão illy, 
oferece uma experiência única gastronômica. A carta de cafés illy, 
desenvolvida e customizada para a Le Petit, é inédita no segmento. 
Conta com o espresso italiano clássico, os cafés com leite, como 
macchiato (pingado), cappuccino italiano, cappuccino com chocolate, 
e os especiais, como o Passione (com chocolate branco e água de 
rosas) e o Peccato (calda de avelãs e coco). Macarons franceses 
harmoniosamente servidos com o melhor café do mundo, esta é a 
proposta.

Le Petit Macarons
• Iguatemi Porto Alegre: Av. João Wallig, 1800 | Fone: (51) 98322 8202 
contato.iguatemi@lepetitmacarons.com.br

O DOCE DA RAINHA
E O CAFÉ DOS DEUSES
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(*) Eduardo Axelrud,  49 anos, é publicitário e atua como 
consultor de empresas em posicionamento estratégico de 

marcas e em estratégia criativa. Nas horas vagas, produz e 
apresenta o podcast e o programa de rádio Sonora, que vai ao 
ar aos domingos, 18h, na FM Cultura de Porto Alegre (107.7).

Nosso setlist desta edição foi preparado para ajudar você a passar a 
semana toda com bom astral – e, é claro, com boa música. E com um 
detalhe a mais: cada uma das músicas do nosso setlist tem tudo a ver com 
um dos dias da semana.

1 - The Jolly Boys/Blue Monday: Pra começar a semana bem em plena 
segunda-feira, uma versão muito especial que vem lá da Jamaica para um 
dos maiores sucessos do New Order. The Jolly Boys é uma banda que foi 
formada em 1945 e está na ativa até hoje fazendo versões mais calientes 
para músicas pop.
2 - Dual Sessions/Ruby Tuesday (The Dubby Mix): Se a segunda 
foi azul, a terça no mundo pop tem cor de rubi. Pelo menos é o que 
nos ensinaram os Rolling Stones em “Ruby Tuesday”. Essa versão que eu 
selecionei, bem relax, foi gravada pelo projeto argentino Dual Sessions, 
montado pela dupla de produtores Rodrigo Crespo e Juan Casasco, de 
Buenos Aires.
3 - Macklemore/Wednesday Morning: Pra embalar a quarta, abra 
espaço na sua agenda para o americano Benjamin Hammond Haggerty, 
mais conhecido pelo seu nome artístico: Macklemore, e essa faixa que ele 
lançou em 2016 falando sobre a manhã de quarta-feira.
4 - Thursday/This Song Brought To You By A Falling Bomb: Essa 
banda, que roubou seu nome da quinta-feira, vem de New Jersey e 
costuma fazer um som bem hardcore. Mas mandam bem nas baladas 
também, como é o caso dessa faixa mais lentinha.
5 - Yo La Tengo/Friday I´m In Love: E a gente estica a sexta-feira ainda 
em New Jersey, com outra banda de lá: o Yo La Tengo e uma versão 
acústica para a música famosíssima do The Cure que fala sobre a semana 
inteira, mas revela que é só mesmo na sexta-feira que eles se apaixonam. 
6 - Loney, Dear/Saturday Waits: Pra celebrar o sábado, que tal uma 
banda sueca? Essa faixa é do sueco Emil Svanängen, mais conhecido como 
Loney, Dear, da cidade de Jönköping.
7 - Acid House Kings/Sunday Morning: No domingo, a pedida é 
continuar na Suécia, em Estocolmo, com o som dos Acid House Kings 
que, apesar do nome, fazem um som super tranquilinho, como essa faixa 
que se chama “Sunday Morning.”
8 - Vampire Weekend/Step: E a semana às vezes é tão corrida que o 
fim de semana bem que merece uma faixa bônus. E, pra isso, a dica é a 
incrível banda Vampire Weekend, de Nova Iorque, e a belíssima canção 
“Step”. 
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SET LIST
Por Eduardo Axelrud *

Para escutar essas e outras músicas sobre os dias da 
semana, é só ouvir os episódios do Sonora especiais 
que rolaram sobre o tema:
soundcloud.com/sonorapod/sonora-60-a-semana e 
soundcloud.com/sonorapod/sonora-61-o-domingo 
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• Bento Gonçalves: Rua Herny Hugo Dreher, 227 | Fone: (54) 3701 0180
contato.bento@lepetitmacarons.com.br
lepetitmacarons.com.br |  /Le-Petit-Macarons-Boutique

 A boa recepção da Le Petit e da grife italiana de café illy se deve 
à sofisticação e ao interesse pela “dolce vita” do público, aliados 
à oferta de produtos gourmet, produzidos com matéria-prima de 
qualidade a um preço justo, com um atendimento de alto padrão e 
uma experiência diferenciada, estimam os proprietários.
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Paulo Chiele - Consultoria em Luxo

 Ao invés de relatar como sempre fatos importantes 
sobre o mercado do Luxo em sua coluna, nesta edição 
Paulo Roberto Chiele, especialista no mercado do 
Luxo, conversou com a Revista Onne & Only sobre 
vários temas atuais do setor e que temos o prazer 
em compartilhar com nossos leitores. As tendências 
oriundas do mercado do Luxo podem servir de 
inspiração para uma variedade de empresas que 
acompanham a coluna e se interessam pelo tema. 
 Paulo falará também sobre suas experiências 
recentes no exterior a respeito do aperfeiçoamento 
das técnicas de treinamento de pessoal para atuar 
no setor do Luxo: “Uma grande deficiência do nosso 
mercado e uma das principais dificuldades encontradas 
pela maioria das empresas de Luxo que se instalam 
no país”, comenta. Ao mesmo tempo, informações 
importantes para quem desejar ingressar neste 
universo e aproveitar seus benefícios! Boa leitura! 

Paulo, primeiramente, gostaríamos de saber como anda o 
mercado do Luxo no Brasil em 2017 e quais as previsões?
 Com exceção de alguns setores, como imobiliário, hoteleiro e 
náutico, o Brasil também passa por dificuldades no setor do Luxo. As 
vendas do varejo já apresentam queda de 3,4%. O que não é bom 
sinal, mas ainda assim é esperado um crescimento no final do ano 
na ordem de 1% e até 2% em 2018. Teremos em breve três grandes 
empreendimentos hoteleiros de Luxo, como o recém-inaugurado 
Palácio Tangará no Parque Burle Max. Contaremos também com o 
Four Seasons em São Paulo e o complexo Matarazzo, pelo grupo 
Rosewood. Extremamente luxuosos e que vão na contramão da 
realidade atual. Empresas que realmente acreditam na recuperação 
do potencial brasileiro.

Quais seriam as razões para esta queda, uma vez que a camada 
favorecida da população não enfrenta tantas dificuldades 
financeiras?
 Bem, entendemos que o dinheiro das camadas mais altas da 
sociedade não desapareceu, mas o fraco desempenho da economia e 
as instabilidades políticas fazem com que os investimentos e os gastos 
sejam mais controlados e comedidos. Houve uma grande redução 
em 2016 de viagens ao exterior para compras, o que favoreceu 
um pouco as vendas domésticas de Luxo, mas mesmo assim não 
o suficiente para compensar a retração. Há muita insegurança ainda 
sobre o que está por vir. 

Como se consome Luxo no Brasil e onde está o maior 
volume?
 São Paulo ainda concentra a maior parcela de consumo de 
luxo do País, mas não quer dizer que sejam apenas os paulistas os 
consumidores. Pessoas de todo o Brasil visitam São Paulo para lazer, 
negócios ou serviços e acabam consumindo nos principais polos 
de venda de Luxo da cidade. Rio de Janeiro e Curitiba também se 
destacam na oferta de produtos de Luxo. No Brasil, a cultura de 
shopping centers para venda de produtos de Luxo é a mais comum, 
e temos o Cidade Jardim, o JK, o Iguatemi em São Paulo com uma 
grande variedade de marcas internacionais. No Rio, o VillageMall é 
muito bonito e, em Curitiba, o Pátio Batel está muito sofisticado! Em 
breve teremos mais uma operação do grupo JHSF nos jardins, em 
São Paulo, com cerca de 50 lojas de luxo em um ambiente bastante 
agradável e sofisticado! 

(*)Paulo Chiele

LUXO
OS NOVOS
CAMINHOS DO

Palácio Tangará

Complexo Matarazzo

Cidade Jardim

Cidade Jardim

Loja Armani
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Mas existe potencial de consumo de Luxo no Brasil para 
todas estas operações?
 Assim que forem resolvidos estes problemas na política e na 
economia, acredita-se que a renda do brasileiro deva aumentar. Já 
existe no Brasil um número estimado de cerca de 280 mil famílias 
com renda superior a US$ 250 mil anuais, o que faz do Brasil um 
dos mercados de maior potencial para o luxo na América Latina. O 
coeficiente “aspiracional” do brasileiro em relação aos produtos de 
luxo ainda é um fator de extrema importância para a manutenção 
dos volumes de venda. Mesmo consumidores com baixa renda 
fazem esforços para ostentar um produto de Luxo, o qual serve 
quase como um “crachá social”, que habilita o indivíduo a fazer parte 
de um determinado grupo de pessoas, ou pelo menos acreditar que 
faça! Lembre-se que o Brasil é o único país no mundo que vende 
Luxo em 10 vezes no cartão!!!!

Fale um pouco da sua experiência como colunista de um dos 
principais sites do mundo de assuntos relacionado ao Luxo, 
o Luxury Daily.
 É, sem dúvida, uma experiência interessante e ao mesmo 
tempo um desafio, afinal temos que prestar informações que sejam 
relevantes aos consumidores do mundo inteiro. Mas minha ideia é 
mesmo enviar notícias que despertem o interesse de indivíduos para 
que conheçam o Brasil e para que empresas de luxo conheçam mais 
sobre o potencial das diversas regiões. Minha participação assídua 
nos últimos três anos nos seminários e encontros organizados pelo 
Luxury Daily, em Nova Iorque, me colocaram em contato com um 
grande número de empresas que atuam mundialmente no setor do 
Luxo. Um intercâmbio muito rico e promissor.

Ficamos sabendo também que a sua consultoria, a PRC 
Consultoria em Luxo, está organizando material para 
treinamento de pessoas para o setor do Luxo.
 Sim, estamos trabalhando neste projeto. É uma grande deficiência 
do setor do Luxo encontrar pessoas capacitadas e de atendimento a 
este público diferenciado. Tive o prazer e o privilégio de fazer parte 
da primeira turma de formação, organizada pela Retail Performance 
Academy de Nova Iorque, que treina vendedores de elite para 
atuarem no setor. Este curso, coordenado pelo Luxury Institute, 
foi uma experiência muito enriquecedora e me estimulou a criar 
um módulo de ensino para pessoas de vendas, usando conceitos 
e ideias aplicados comumente no setor do Luxo. Naturalmente, 
o método é exclusivo da Academia e não pode ser replicado, 
mas estou trabalhando em uma versão adaptada ao consumidor 
brasileiro, através da minha experiência e de experiências anteriores 
de aprendizado na França e em São Paulo. Pretendemos oferecer 
treinamento para vários setores do comércio e serviços, desde Porto 
Alegre para todo o Estado. E, por que não, para demais estados do 
Brasil, pois já temos demanda.

De que outras formas a PRC Consultoria pode ajudar as 
empresas?
 Em momentos de crise como este, que certamente não será o 
último infelizmente, é muito importante que as empresas tenham um 
plano B. As técnicas de gestão do Luxo ajudaram muitas empresas 
de outros setores a encontrar alternativas para contornar a crise. 
Nestas situações de crise, o preço torna-se o protagonista e as 
disputas são acirradíssimas. Quando você pode contar com fatores 
adicionais que favoreçam seus produtos e ofertas, as possibilidades 
de negócios exitosos são maiores. As técnicas do Luxo ajudam 
neste aspecto.

(*) Paulo Chiele  é um dos principais consultores e especialistas do
segmento de Luxo no Brasil e desde 2014 dirige a PRC - Consultoria em Luxo.
contato@prconsultoriaemluxo.com.br

De onde mais a PRC Consultoria se abastece com materiais 
para seu trabalho?
 Estou em constante contato com empresas ligadas ao setor na 
Europa e nos Estados Unidos. No mês de julho participei em Paris 
do Salon du Luxe para mais atualizações. Acabo de retornar do Japão 
e pude constatar em Tóquio um comércio de Luxo extremamente 
ativo e consciente. As mais lindas flagships das principais grifes 
mundiais estão ali representadas não apenas com uma loja, mas sim 
com várias espalhadas pela cidade. O nível de Luxo é tão alto no 
Japão que até nas inúmeras estações de trem da cidade existe uma 
variedade de opções para Chanel, Armani, Hermes, Prada, Gucci, etc. 
Não só as grifes internacionais, mas também as marcas japonesas de 
Luxo, têm como lema fazer bem feito e nunca desistir da busca pela 
perfeição. É notório nos produtos, embalagens, lojas e sem falar no 
serviço impecável prestado pelas pessoas. O nível de educação e 
profissionalismo é impressionante!.

O que mudou no consumo de Luxo e quais são as tendências?
 É sempre difícil falar de tendências para um público cada vez 
mais infiel a marcas e produtos. A nova geração de consumidores do 
Luxo, os chamados millennials, tem dado prioridade para o consumo 
de produtos de luxo que tenham significado, estória coerente e uma 
simplicidade que vá ao encontro de seu novo estilo de vida. Quanto 
aos consumidores tradicionais do luxo, que já tem literalmente 
“tudo de tudo”, a tendência é o consumo de produtos ligados a 
experiências e networking. É preciso oferecer mais do que produtos!  
Além disto, se não tiver excelência e alta qualidade, esqueça!
 Não podemos deixar de lado o fato de que, mesmo no consumo 
de Luxo para todas as camadas, ou tribos, é preciso oferecer soluções 
“mobile”, pois o consumo já acontece a qualquer momento.

Loja Hermes

Millennials
Bolsa Birkin

Tóquio
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 Em um mundo caótico em todos os sentidos, a pergunta é: qual 
o papel da mulher neste novo contexto?  Para responder tanta 
complexidade, três profissionais bem-sucedidos juntaram suas 
expertises e começam a rodar o Brasil e, futuramente, o mundo 
para discutirem esta importante colocação na palestra “Savoir-faire. 
Como simplificar os novos códigos”. 

Vamos às apresentações:
 Alessandra Baldeh Loras. Ativista da causa das mulheres 
afrodescendentes, a ex-consulesa da França em São Paulo é 
palestrante, consultora de empresas e autora de livros. Seu trabalho 
é focado no desenvolvimento de liderança e transformação sobre 
diversidade e empoderamento feminino. 
 Doris Bicudo. Apaixonada pelo universo feminino, a  jornalista  
paulista se consagrou no mundo moda, beleza e comportamento.  
Responsável pela implementação de vários veículos, é palestrante, 
autora do livro “Um olhar sobre Elas” e desenvolve estudo sobre o 
posicionamento da mulher de 50+ no mercado de trabalho.
 Osvaldo Costa. Esteta, com especialização em design, moda e 
arte no consagrado Instituto Berçot de Paris. Também na capital 
francesa foi consultor de núcleos de grifes como Hermès, Stella 
McCartney e Christian Dior Homme. Emprestou seu olhar para as 
melhores publicações. Entre elas, Vogue, Glamour e Marie Claire. O 
diretor criativo vai dividir sua experiência profissional e seu olhar 
em estilo e estética.
 Reunimos o trio, ou melhor a Tríade, como eles mesmos se 
autodefinem, para uma conversa com a Revista Onne. Confira os 
melhores momentos. 

O que vocês pretendem com esta palestra?
 Alessandra: Evidenciar que somos capazes de mostrar que é 
possível inserir – e exigir – que as mulheres estão prontas para 
assumirem a liderança. Com muita força, engajamento e sem perder 
a delicadeza.

Para qual mulher estão falando: a empresaria, dona de casa, 
artista plástica...?
 Osvaldo: Não estamos buscando um tipo de mulher. Isto não 
existe mais. O universo feminino nos dias de hoje é polivalente. 
Estamos direcionando um novo caminho para estas mulheres, 
mostrando a elas novas perspectivas dentro dos desejos delas 
próprias.  

Qual o papel da mulher madura neste novo contexto?
 Doris: Importantíssimo. Está longe o tempo em que a mulher 
madura era estereotipada como a vovozinha que matava seu tempo 
fazendo tricô. Nada contra as vovozinhas nem o tricô, mas somos 
muito mais do que isto. Estamos disputando o mercado de trabalho 
com uma bagagem bastante importante para as empresas e somos 
capazes de assimilar os novos tempos. 

Têm alguma dica para as mulheres que querem se empoderar?
 Alessandra: Vou passar uma experiência que mudou a minha 
vida. Há quinze anos eu não conseguia transitar na alta sociedade, 
e uma amiga me levou a uma festa de poderosos. Enquanto ela 
brilhava, eu me sentia tímida e fora do espaço. Intrigada, perguntei 
como ela fazia para estar tão à vontade. A resposta foi simples: “Me 
coloco como se fosse a dona do lugar. Não de forma arrogante, 
mas ocupando o espaço que me é de direito”. A lição carrego até 
hoje, dos lugares mais corriqueiros como estar na farmácia ou no 
supermercado até as festas consulares que frequento.

Comportamento

SAVOIR-FAIRE

 Para discutir o tema mais atual do momento, a ex-consulesa da França 
Alessandra Loras convidou a jornalista Doris Bicudo e o diretor criativo 
Osvaldo Costa para juntos debaterem o universo feminino. De A a Z sem 
poupar nada nem ninguém. 

Alessandra Loras

Osvaldo Costa

A jovem ativista Malala foi eleita personalidade do ano pela 
Time em 2012, devido ao sacrifício dela e de milhões de 
meninas e jovens muçulmanas do Paquistão e outras regiões, 
pelo simples acesso à educação.
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O que é estilo?
 Osvaldo: Para mim, uma frase do escritor, crítico de arte e 
observador da sociedade do século XIX, John Ruskin, define muito 
bem a pergunta. Em resumo, diz ele, “o princípio fundamental da 
estética é ver o estilo, a moda e a arte como uma representação de 
si, possuindo uma vida independente, assim como o pensamento. 
Não tem nada a ver com a época. Muitas vezes, é contrário a ela”.

O que é o novo luxo?
 Doris: Falar do luxo é como percorrer uma espiral. Depois de 
buscar várias coisas que nem sempre nos completam, no topo desta 
espiral encontramos o que buscamos. O que é bom para mim, o 
que me completa, pode não ser o que seja bom para você. Afinal, 
somos únicos. No meu caso, o tempo é um luxo. Básico, não? Já que 
não tem nada mais luxuoso do que as coisas simples da vida.

Onde quer chegar?
 Alessandra: Lutar por uma democracia, onde as mulheres 
realmente tenham uma representatividade. 

O que te inspira?
 Osvaldo: As artes de maneira geral, as cores – que fazem parte 
da minha vida – e pessoas inteligentes e cultas ao meu redor.

O que te move?
 Doris: A liberdade é a forma mais ágil de estarmos inseridos no 
mundo. O lugar que escolhemos para ocupar é nosso. O do outro 
é dele. Se soubermos respeitar os limites tudo fica mais fácil.

“AFINAL, SOMOS 
ÚNICOS. NO MEU 
CASO, O TEMPO É 
UM LUXO. BÁSICO, 

NÃO? JÁ QUE NÃO 
TEM NADA MAIS 

LUXUOSO DO 
QUE AS COISAS 

SIMPLES DA VIDA.”
(Doris Bicudo)

Doris Bicudo

• A pizzaria à lenha mais saborosa do Brasil
• Espaço com 300m² (ambiente climatizado)
• Área para crianças (Babbo Kids)
• Estacionamento coberto

Av. Wenceslau Escobar, 1823 - Shopping Paseo Zona Sul - Fone 51 3084 8484 

www.babbogiovannipoa.com.br

Baixe o aplicativo e abra seu apetite! 

pizzariababbogiovanni @_babbogiovanni_
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Nestes 50 anos de carreira, qual o maior aprendizado?
 Apreender a ser tolerante com os problemas alheios e os 
pessoais. A busca da serenidade, sem preocupação de dar respostas 
às situações equivocadas e agressivas.

Evento mais importante que já participou. 
 A vivência de cinco décadas de fatos sociais, culturais e de 
benemerência, entre os inúmeros de que participei, faz que eu 
recorde com mais entusiasmo aqueles cujos resultados são em 
benefício da comunidade carente. Entre as realizações culturais, 
destacaria o espetáculo de estreia de Nijinsky, Clown de Dieu, no 
Palais des Sports, em Paris, em 1972. A coreografia era de Maurice 
Béjart, e um dos bailarinos o argentino Jorge Donn, que participava 
do Ballet du XXe siècle. No Brasil, outro espetáculo de dança, 
durante o Festival de Ballet realizado por Dalal Achcar, no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, que contou com uma coreografia 
inesquecível: Streetcar Named Desire, baseado no texto de mesmo 
nome do escritor Tennessee Willians, Prêmio Pulitzer em 1948 pelo 
drama, e tendo como estrela a dançarina carioca Márcia Haydée.
 Entre os eventos sociais, inicio com o baile do Catálogo de 
Brotos de 1968, que organizei no Theatro São Pedro em benefício 
das obras assistenciais da então primeira dama Stella Aloise Barcellos. 
O São Pedro, que desde os seus primórdios até a primeira parte do 
século XX oferecia bailes para a sociedade, teve uma grande festa 
de gala, possivelmente a última de sua história.
 Em seguida, a atuante Eva Sopher iniciou as obras de recuperação 
do teatro, e igualmente participei da primeira grande realização: um 
leilão para angariar fundos para a reforma da casa. Juntamente com 
Norton Fernandes, pai, bati o martelo para um grande número de 
obras doadas pelos mestres das artes gaúchas. Foi uma bela ocasião, 
e de muito significado para min.
 Ainda entre as festas que marcaram época, um grande baile 
oferecido por Nilda e Roberto Maisonnave em sua morada da 
Avenida Carlos Gomes. Para dar uma ideia, o Aeroporto Salgado 
Filho teve ocupação de vários jatos particulares de nomes poderosos 
do Rio de Janeiro e de São Paulo que vieram aos pampas para 
festejar com os hosts.
 Outro momento marcante foi estimular Roberto Maisonnave, 
sempre atento às jogadas de marketing associadas à cultura, a 
promover a apresentação do Royal Ballet de Londres em Porto 
Alegre. Roberto, juntamente com o então líder do grupo Caldas 
Junior, Breno Caldas, estiveram à frente da temporada da companhia 
londrina, que fez a sua estreia na América Latina em Porto Alegre, 
no então atuante Teatro Leopoldina.

Jornalismo - Gasparotto, 50 anos de colunismo social

Pessoa mais importante que já entrevistou?
 Considero de muita importância os artistas e intelectuais. 
Entre os artistas nacionais, destaco minhas queridas amigas Eliseth 
Cardoso e Marília Pêra. Tive momentos de boa conversa e muito 
humor com ambas, entre inúmeros outros.

Quem ainda gostaria de entrevistar. 
 Pretendo trabalhar até o final, porque me dá muito prazer. 
No momento atual, gostaria muito de entrevistar o historiador e 
professor Leandro Karnal, cujos textos me deliciam.

O que faz no seu tempo livre?
 Hoje em dia, o tempo corre muito rápido para mim, mas sempre 
priorizo leitura, esportes e curtir bons amigos.

A que credita seu reconhecimento?
 A muito trabalho, trabalho e trabalho, buscando sempre melhorar....

Em que momento é ruim ser uma pessoa pública?
 Costumo dizer que procuro respeitar a todos, mas especialmente 
a mim. Não vejo problema em corresponder à boa vontade de 
pessoas que se aproximam para conversar, tirar selfies e tudo mais 
que a atualidade apresenta.

Caso não fosse jornalista, o que seria? 
 Gostaria de trabalhar em jardins, ambientação de casas ou 
outras atividades que exigissem aprimorar meu gosto pela natureza 
e artes plásticas.

O que ainda não fez que gostaria de fazer?
 Como disse antes, não penso em aposentadoria, mas aceitaria 
qualquer trabalho que me entusiasmasse e me fizesse vibrar. Entre 
os esportes, aprender a andar de skate, que me fascina.

 O jornalista e colunista social Paulo Gasparotto 
completa 50 anos de carreira e 80 de idade em plena 
atividade e vigor. Escrevendo sobre arte, preservação 
do patrimônio histórico e artístico nacional, teatro, 
cinema e vida social criou um estilo próprio para as 
colunas que assinou nos jornais Folha da Tarde, Correio 
do Povo, Zero Hora e O Sul. Atualmente desenvolve 
o portal de notícias www.paulogasparotto.com.br e se 
dedica à organização do Catálogo de Brotos, tradicional 
evento de Porto Alegre.

UMA TRAJETÓRIA IMPRESSA PELO

Foto: Roberto Grillo

Com Celita Cardoso - Foto: Jackson CiceriCom Elisabeth Barlow Rogers - Foto: Roberto Grillo

Paulo Raymundo Gasparotto  - Foto: Pedro Antônio Heiinrich

TALENTO
Com Livia Alencar Chaves Barcelos e Deíta Soares, no baile 
oferecido por Nilda e Roberto Maisonnave - Acervo pessoal

Com Lourdes de Oliveira Camus - Foto: Divulgação Maison Paco Rabane

Lourdes Oliveira Camus foi uma das estrelas do filme Orfeu Negro, dirigido 
por Marcel Camus, com quem casou. Lourdes trabalhava com Paco Rabane 
na ocasião da foto, e Paulo Gasparotto foi convidado para conhecer a 
coleção de verão de 1972, que estava sendo lançada em Paris. 

Com Elizabeth Barrow Rogers, que à época era diretora do Central Park 
de Nova York e veio visitar Porto Alegre - Foto: Roberto Grillo
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 O Tartare Restaurante continua servindo seus clientes com 
deliciosa comida e serviço excepcional. Para que isto aconteça, o 
casal Letícia Albuquerque De Lorenzi e Eduardo Cirne Lima De 
Lorenzi estão sempre ligados nos acontecimentos e novidades do 
meio. Um dos lemas da dupla de empresários é “o cliente sempre 
tem razão”. A valorização dos colaboradores e dos habitués 
apreciadores levou o Tartare a completar quatro anos de casa em 
2017. À noite, de segunda a sábado, a gerente Maria Limberger 
recebe muitos nomes conhecidos dos gaúchos, auxiliada por 
Donato, que tem uma experiência ímpar na noite porto-alegrense. 
O restaurante também abre para os almoços de sábado e domingo. 
No período de inverno, o sábado ainda conta com a tradicional 
Feijoada preparada pela chef Maria Adolfina.  

COM SABOR DE

FOOD

Gastronomia

Avenida Maryland, 696 - Bairro São João
Fones: (51) 30134479 e 30263888

 /tartare

Eduardo Cirne Lima De Lorenzi e Letícia Albuquerque De Lorenzi

COMFORT
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Ninhos de fritas sabor camarão, charque e bacon, todos com cream cheese

Massa Firenze

Bolinhos de batata recheados com carne temperada

Filé ao alho e óleo

Peixe à Bretonne com batata suíça
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 A Essenza Casa e Jardim abriu suas portas para cerimonialistas 
de Porto Alegre e convidados selecionados, quando Andre Strauch 
e sua equipe receberam os visitantes para apresentar a exclusiva 
linha de lista de noivas da loja. Na ocasião, o seleto grupo pôde 
conhecer as pratarias, cristais, porcelanas, as especiais linhas da 
Versace, Roberto Cavalli, Rosenthal, Vista Alegre, Moser, Sheffield, 
Dior e Riva. Um luxo, que agradará às noivas mais exigentes! 
 O impecável evento, organizado por Julio Cardoso, ainda contou 
com uma espetacular mesa de doces de Lucia Suñe com suas últimas 
criações. Enquanto garçons serviam espumante, drinks e apetitosos 
quitutes assinados por Rafael Jacobi, a opinião foi unânime quanto 
à mesa de doces: além de terrivelmente deliciosos, os doces eram 
esteticamente lindos, criativos e de muito bom gosto.

Lista de Noivas - Essenza Casa e Jardim

PARA ENCHER OS OLHOS      
         E DAR ÁGUA NA BOCA

Bettina Becker e André Strauch

Paulo Gasparotto e André Strauch

Alessandro Antunes e Júlio Cardoso

Márcia Souza, Gislaine Beloni, Telmo Souza,  Ana Toledo e Claudia Fornari

Michelline Klippert e Cacá Saadi 

60 ONNE&ONLY
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 No endereço da Rua Quintino Bocaiúva, nº 1026, pode ser 
conferida a ampla linha de móveis e objetos, móveis de jardim, 
estofados, luminárias e cortinas de altíssimo padrão e bom gosto 
que a Essenza Casa e Jardim oferece. 
 Étnicos, clássicos ou contemporâneos, com a qualidade e o 
design especialmente valorizados, a seleção de produtos atende a 
todos os perfis de clientes. O staff da loja, preparado para prestar 
um atendimento personalíssimo e qualificado, complementa a 
experiência. 

Susana Graciela  Estefenon, Gisela Symanski 
e Maria Julieta Bruno 

Caroline Maciel e Rose Enck

 Julio Cardoso com Isabela Guimarães

Gisela Symanski, Marina Wilke e Vivian Pizzolatto

Cristina  Justo, André Strauch e Maria Amélia Rigotti

Ana Toledo e Claudia Fornari Lucia Suñe e André Strauch
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Décor - Império Persa

 Os escritórios desafiados foram 
André Pacheco Arquitetura, Carlos Lemos 
Arquitetura & Urbanismo, DW5 Arquitetura 
& Design - Daniele Bitencourt e Wagner 
Costa, Joana Deicke e Maria Manoela 
Bento Pereira, Johnny Thomsen Design 
de Interiores, Motta Viegas Arquitetura 
+ Design - Juliana Motta e Priscila Viegas 
Carrijo, Letícia Sá Arquitetos, Marcelo John 
Arquitetura e Interiores e Renato Mello 
Arquitetura & Paisagismo.
 Cada escritório recebeu, por meio 
de sorteio, um tipo de tapete oriental 
artesanal que foi utilizado na concepção de 
um ambiente ou de uma instalação com a 
temática Surpreender com Aconchego. Os 
arquitetos e designers de interiores tiveram 
de desenvolver espaços únicos, que foram 
fotografados e filmados para passarem pela 
avaliação de 13 jurados. Além dos treze 
votos dos jurados, foram contabilizados mais 
três votos: Facebook, Instagram e YouTube, 
de acordo com o número de curtidas e 
visualizações.
 O vencedor foi o projeto de Renato 
Mello Arquitetura e Paisagismo, tendo como 
ambientação a esquina democrática, no 
centro de Porto Alegre. O prêmio foi um 
vale viagem de R$ 6.000,00. 

DESAFIO IMPÉRIO PERSA 2017

Império Persa Home Design
Av. Nilo Peçanha, 2577
Fone (51) 33280010
www.imperiopersa.com.br 

 imperiopersa

 A proposta da segunda edição do 
Desafio Império Persa, promovida pela 
marca Império Persa Home Design, 
foi a união entre o surpreender e o 
aconchego. Responsável pelo Desafio 
Império Persa, o empresário Pedram 
Zaman comenta que a criatividade foi 
a palavra-chave da competição. 
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 Experiência única no diário de 
qualquer viajante, a Índia é um 
universo à parte. Cores, contrastes 
entre pobreza extrema e riqueza, 
perfumes dos incensos, palácios 
e, em meio a tudo isso, uma das 
marcas registradas mais tradicionais 
do País: a tapeçaria. 

 Foi buscando trazer novas inspirações que 
o empresário e diretor de marketing da Rede 
Império Persa Home Design, Pedram Zaman, 
deu início ao projeto “A Caminho da Índia”. 
Convidou dois arquitetos gaúchos, Carlos 
Lemos e Rogério Pandolfo, para dividir esta 
vivência com a equipe da loja, aprofundando 
os conhecimentos em relação ao mercado 
de tapetes, fundamental à Índia, tanto no 
aspecto econômico como cultural.  
 Além de realizarem um mergulho na 
arquitetura local, conhecendo o Templo 
Bahá’í de Lótus de Nova Delhi, visitaram 
Agra, que abriga uma das sete maravilhas do 
mundo, o Taj Mahal, e outras cidades como 
Mirzapour, onde foi possível ver de perto 
todo o processo de fabricação artesanal 
dos tapetes, iniciando com o processo de 
seleção da lã até a lavagem final dos tapetes. 
Um dos momentos mais marcantes foi 
a visita a Varanasi, uma das cidades mais 
antigas da humanidade, banhada pelo rio 
Ganges. O trio de viajantes navegou pelas 
águas do sagrado rio e pôde observar de 
perto a liturgia hindu. 
 Não faltou também um passeio a Old 
Delhi, com um dos maiores comércios a 
céu aberto do planeta. Além da grande 
quantidade de temperos, a multidão que 
frequenta as labirínticas e caóticas ruelas 
é impressionante. “Ali sim sentimos que 
estávamos na Índia”, afirmam os arquitetos.  
A viagem ganhou, posteriormente, um 
animado encontro na Império Persa Home 
Design, reunindo arquitetos, decoradores, 
designers e amantes da cultura asiática, que 
compartilharam o emocionante roteiro 
“A Caminho da Índia” com Carlos Lemos, 
Rogério Pandolfo e Pedram Zaman. 

IMPÉRIO PERSA LEVA 
ARQUITETOS GAÚCHOS PARA
CONHECER A ÍNDIA

Renato Mello Arquitetura & Paisagismo

Johnny Thomsen Design de Interiores

André Pacheco Arquitetura

Carlos Lemos Arquitetura & Urbanismo

Letícia Sá Arquitetos

Marcelo John Arquitetura e Interiores

Motta Viegas Arquitetura

Joana Deicke e Maria Manoela Bento Pereira

EXPERIÊNCIA
MAIS QUE UM DESAFIO, UMA

DW5 Arquitetura & Design

Religiosidade na cerimônia no Ganges

Visita à empresa produtora de tapetes

 Venda de tecidos em Old Delhi

 Taj Mahal

Luminária em hotel

Estoque de lã
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ARTE EM FOCO
 Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre em um lindo 
prédio em estilo neoclássico, tombado pelo patrimônio histórico, 
a Galeria Mamute dedica-se à comercialização de obras de arte 
contemporânea em diversos formatos: pintura, desenho, fotografia, 
gravura, escultura e novas mídias.  Com direção de Niura Borges, 
tem a missão de ser uma plataforma de visibilidade para seus artistas, 
auxiliando na projeção de suas carreiras, no cenário artístico nacional 
e internacional.
 Uma das exposições abertas à visitação é a mostra individual da 
artista Letícia Lampert. Com curadoria de Luisa Kiefer, a exposição 
reúne obras em fotografia, produzidas pela artista, a 
partir de sua residência artística em Xangai. Em cartaz 
até 18 de agosto. Dia 11 de agosto, às 19h, a artista 
Letícia Lampert receberá convidados para uma “visita 
dialogada” na exposição Exercícios para perder de vista.
www.galeriamamute.com.br

SOFISTICAÇÃO PARA REVESTIR
 Projetos contemporâneos têm mostrado muita personalidade na 
escolha de revestimentos para paredes, interna e externa. Evocando 
texturas, sensações e ousadia, o retorno das pedras e tijolos está em 
alta com ar despojado, aconchegante e garantindo personalidade ao 
ambiente, evocando a natureza.
 A Palimanan Revestimentos Naturais converte matérias-primas 
naturais em revestimentos originais e diferenciados, com produtos 
indicados para áreas secas e molhadas. 
 Você encontra Palimanan na Ladrilhart em Porto Alegre.

por Cris Schmitz - arquiteta

Cris Schmitz é arquiteta, antenada e coordena o 
escritório Cris Schmitz arquitetura&interiores

Sugestões para a coluna INN :
 crisschmitzarquitetura

studioaarquitetura.com.br
cristianaarquiteta@gmail.com
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COZINHA DESIGN
 Desde 2014 na Rua Quintino Bocaiuva, com 
um novo conceito de loja para seu segmento 
- uma loja mais ampla, em que o cliente se 
sente confortável e tranquilo para especificar 
revestimentos, louças, metais, banheiras e 
Spas para toda a casa - a Ladrilhart está 
inaugurando seu mais novo espaço: o Cozinha 
Design. Dedicado às cozinhas com eletros, 
cubas e acessórios da linha Design Collection 
da Tramontina, uma parceria importante para 
2017, será uma excelente opção no segmento.
www.ladrilhart.com.br

ARQUITETURA X SUSTENTABILIDADE 
 A Hunter Douglas apresenta o tecido SEA-TEX, feito a partir de 
plásticos reciclados retirados do fundo do oceano, e a linha GREEN 
SCREEN EVOLVE, feita a partir de garrafas PET 100% recicladas, 
para cortinas rolôs, painéis, romanas e skyline. Possuem controle de 
luz, conforto térmico, bloqueio de radiação solar e estão disponíveis 
em seis cores, além das cores neutras.
 Unindo tecnologia ao design, a Hunter Douglas deu um novo 
uso a plásticos descartáveis e poluentes num grande avanço para a 
sustentabilidade.
 Em Porto Alegre, você encontra as cortinas e produtos Hunter 
Douglas na SM Concept, que conta com todo profissionalismo da 
equipe para garantir perfeita instalação das cortinas e persianas, 
desde a medição, correta especificação do melhor modelo para cada 
ambiente e perfeito funcionamento.
www.smconcept.com.br
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PUPPIES
 Marcos Vaandrade, artista plástico e designer, lançou uma coleção 
de miniesculturas que tem feito o maior sucesso. A Coruja Malu, que 
deu origem à série, já ganhou até uma versão de bronze, exposta 
este ano na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim em Caxias do 
Sul. Desde o seu lançamento ela fez tanto sucesso que incentivou a 
criação da coleção, agora com 10 filhotes de animais. Chamados de 
Vaandrade Puppies as miniesculturas também contam com a versão 
minivaso e já têm exemplares circulando nos EUA e Europa.
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Georgiana  Fauri - Moda 

 Vocês se lembram das “ombreiras”? Sim, elas voltaram! Ombros 
estruturados em blazers, vestidos e camisas! E, além das ombreiras, 
as mangas bufantes que marcaram uma geração também aparecem 
com bastante evidência nos looks de festas! Uma outra tendência, 
que talvez exija um pouco mais de cuidado, é o uso do estilo “soutien 
bralettes”: soutiens ou tops por cima de camisas e blusas. Como a 
renda vai seguir com a gente também na Primavera-Verão, uma dica 
para as fashionistas é usar um soutien de renda bacana por cima de 
uma t-shirt.
 Os looks esportivos também estarão em alta, porém com um 
toque luxuoso: jaquetas bombers em couro, calças estilo jogging em 
seda ou cetim, como pudemos ver na coleção da marca Versace, 
que valorizou o look esportivo com tecidos nobres, mostrando que 
essa tendência vem pra ficar. Ah! E vocês se lembram também dos 
“slip dresses”, aqueles vestidos tipo “camisola”? Pois é, eles vêm com 
tudo de novo! Muitos terninhos com estampas miúdas e tecidos 
brilhantes, molhinhos, que lembram um “pijama”, foram atrações das 
passarelas internacionais. Mais uma vez vemos o “conforto” como 
uma preocupação maior.
 Mas é bom tomar cuidado, porque eles marcam muito o corpo 
e quem tem muito seio não deve usá-los.
 A gente sabe que é bem comum vermos sempre tecidos muito 
coloridos, com estampas de flores, nessa estação que se aproxima. 
Porém, vamos ter uma surpresa: ela será dominada por tons neutros, 
como o bege, o ocre, o marsala, que de uma certa maneira deixam 

os looks mais elegantes. As flores não dominam o território, mas elas 
também não desaparecem. Aparecem em estampas grandes, mais 
fortes, deixando um pouco de lado o “floral miudinho”.
 As cinturas marcadas com uso de cintos realçam a silhueta na 
Primavera-Verão 2018. Liberte-se e tire do armário aquele cinto largo, 
que tu não usas mais faz tempo! Coloque ele por cima de macacões, 
camisas, vestidos! Os babados, lembrando o estilo “princesa”, estão 
presentes nos vestidos, camisas e até nas golas. E em muitas camadas! 
Mas não esqueça: se você é uma pessoa que não combina com 
babados, não insista em usá-los! Eles aumentam a silhueta e podem 
ser incômodos para serem usados no dia a dia. Prefira looks de festa, 
ou talvez uma camisa com os babados nas mangas. Só nas mangas!
 Atenção, atenção Barbies de plantão: o pink vai dominar as ruas!!! 
Uma forte tendência nas passarelas mundiais, o pink aparece em 
macacões, camisas, vestidos, bolsas, macaquinhos e night dresses! Use 
e abuse dele!

PRIMAVERA-VERÃO 2018: 

UMA VOLTA
NO TEMPO!

 zO estilo Boho, que já falamos nas colunas anteriores, aparece 
agora, porém com um toque mais chique. É o “rústico-chique”. Muito 
couro e peças com acabamentos especiais. As franjas seguem fortes 
e as jaquetas coloridas também, sempre remetendo ao hippie style.
 Pra quem curte, as transparências também parecem dar o ar 
da graça em 2018. Mais discretas, elas são perfeitas pra quem quer 
dar um destaque na sensualidade. E, por fim, uma das tendências 
superbacanas e ótimas de se usar são as “minibolsas”. Leves, práticas, 
preferencialmente atravessadas, elas são destaque em 2018 fazendo 
com que a nossa coluna agradeça! Charmosas e ótimas pra gente 
usar com um vestido levinho bem como com jeans e camiseta. Além 
de coloridas, elas dão um ar mais jovial aos nossos looks.
 E essas foram algumas das tendências da Primavera-Verão 2018 
que vem por aí. Vamos ficar de olho e tentar resgatar o máximo de 
peças que temos no armário para misturar com as novidades que 
logo, logo estão chegando!!
 Mas como eu sempre falo: a moda é a gente quem faz! 
 Superbeijo!

#ficadica #dicasdagigi

 Preparem-se! A Primavera-Verão 2018 vai nos 
surpreender! E que coisa boa! 
 As passarelas revelaram esse ano uma estação 
multifashion com uma presença bem marcante de 
elementos que mostram uma possível volta aos Anos 
80 (será?). Muitas formas geométricas e estampas 
lúdicas aparecem nos looks que prometem vir com 
tudo em 2018. 

Estilo “soutien bralettes” Slip dresses

Ombreiras e mangas bufantes

Cintos largos estão de volta

Jaqueta Bomber de couro Versace Minibolsa

Terninhos com estampas miúdas estilo pijama Boho
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Quem é “Onne Mann”?
 Bem-sucedido, acessível, moderno, sofisticado, discreto, clássico, 
criativo, ágil, poderoso, refinado, cosmopolita ou de vanguarda!? Todos. 

 O homem moderno está cada vez mais vaidoso e rodeado 
dos objetos de desejo mais cobiçados. Ele tem se mostrado mais 
decidido quanto a forma que quer ser visto no ambiente social e 
corporativo. Mas nem sempre é assim.  

O que poderia inspirar homens a escolher suas roupas, 
combinando estilo, imagem de sucesso e virilidade?

• Uma questão cultural
 O tempo em que o homem deixava a incumbência de vesti-lo 
por conta da mulher, seja a mãe, namorada ou esposa, imprimindo o 
seu gosto pessoal e não o dele, está com os dias contados. Hoje, essa 
tarefa vem sendo reivindicada por eles!
 Está cada vez mais urgente se reconhecer na frente do espelho, 
refletir a sua própria imagem e construir o seu estilo de vestir.

Para falar mais sobre esse assunto, meu convidado mais que especial, 
autoridade nesta área, o Consultor de Imagem Masculina, professor, 
palestrante e blogueiro da revista Caras, Alexandre Taleb. Ele 
também é um digital influencer.

TEMPOS MODERNOS
 A era digital trouxe à tona a vaidade, o ego, a exposição pessoal nas redes 
sociais. Um dos conteúdos que mais tem bombado nesse universo online, 
rendendo várias curtidas, são as estilosas selfies masculinas!  Os homens não 
se intimidam mais quando o assunto é “tirar uma selfie”, pelo contrário, fazem 
questão de registrar o look! Ponto para eles! Foi dessa maneira que surgiram 
blogueiros e digital influencers de style masculino. Alguns deles para trocarem 
informações de moda e outros por pura paixão sobre o assunto. O app que 
mais gera seguidores é o Instagram. E é por ele que garimpei alguns dos looks 
mais estilosos!

MIRE-SE NO EXEMPLO: DO ESTILO BUSINESS AO HAPPY HOUR.

Qual impressão que os outros têm a seu respeito? 

 O que vem primeiro à cabeça quando alguém pensa em você? Será 
que é a sua simpatia, talvez a timidez ou, quem sabe, a segurança 
com que expõe suas ideias? A impressão que os outros têm a seu 
respeito, corresponde à maneira como você vê a si próprio? E o que 
gera essa percepção: é a nossa aparência, o comportamento, as roupas 
que vestimos? É com essas questões que nós, consultores de imagem, 
trabalhamos. Afinal, a forma como nos apresentamos é um dos canais 
mais fortes de comunicação, ativado antes mesmo que troquemos as 
primeiras palavras com nossos interlocutores.
 Nos dias on-line de hoje, mais do que nunca, a consultoria de imagem 
é um poderoso aliado do homem. Vivemos uma época de selfies a cada 
troca de roupa, etapa da viagem ou refeição. As atualizações de status, 
nas redes sociais, são frenéticas: compartilham-se rigorosamente todas 
as atividades do dia. Mesmo que você não seja esse ser obsessivamente 
conectado, certamente conhece e convive com vários deles. Desde o 
surgimento das redes sociais na internet, o Brasil é um dos países que se 
destaca quanto ao número de usuários cadastrados.
 Com a possibilidade de exposição de todos os momentos, perdemos 
um pouco da ideia de bastidor, e até o que fazemos dentro de casa passa 
a ser observado por pessoas que, em outro contexto, não teriam acesso 
à nossa vida pessoal. Isso inclui clientes, amigos e até concorrentes. Não 
que a preocupação com a imagem seja um fenômeno recente – a história 
mostra o quanto os imperadores da Antiguidade já estavam conscientes 
da necessidade da empatia de seus súditos e do temor por parte dos 
povos inimigos. Maquiavel, no clássico O Príncipe, enfatiza ferozmente a 
importância de ações condizentes com o discurso, salientando o peso 
que a percepção da imagem por seus governados tem na manutenção 
do poder de um dirigente político. Até hoje falamos em figuras de épocas 
em que nem se sonhava com as ferramentas atuais de comunicação.
 Séculos mais tarde, os estudos sobre imagem tanto no campo do 
branding quanto no da psicologia e da consultoria mostram que não 
temos controle sobre como ela é desenhada no imaginário de nossos 
colegas, clientes, amigos ou parentes. O que está, sim, ao nosso alcance, é 
o gerenciamento de como a nossa imagem é percebida. A boa aparência 
é fundamental, claro, mas não há terno de grife e relógios caros que 
compensem um mau comportamento, com atitudes inconvenientes.

O UNIVERSO 
MASCULINO SOB UM 
OLHAR FEMININO

Angélyca La Porta - Moda Masculina

mann
Angélyca La Porta é consultora de moda e imagem, dress 
code e etiqueta nos negócios. Atua há mais de 20 anos 
no universo fashion e não esconde sua paixão pelo style 
masculino. Para ver mais fotos acesse:

 angelycalaporta
contato@combineseulook.com.br

Alexandre Taleb.

70 ONNE&ONLY



72 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 73



 Além de oferecer itens de infraestrutura, segurança e 
funcionalidade, o Office Center atende às necessidades dos 
profissionais, com variadas opções de plantas, que se adaptam 
às diferentes rotinas profissionais. Conta com conjuntos de área 
privativas de 43 m² a 72 m² com dois lavabos e terraço, possibilitando 
integrar os conjuntos comerciais no andar, transformando em uma 
área privativa de até 135 m². 
 O projeto foi pensado para um público que busca excelente 
localização, diferenciação e qualidade. Dentre os diferenciais do 
Office Center estão estrutura completa, mobiliada, decorada e 
climatizada, auditório e sala de reuniões à disposição dos profissionais, 
segurança planejada para identificação dos visitantes para acesso ao 
condomínio, vagas rotativas para clientes e um espaço para eventos, 
a Casa Di Leone.
 No coquetel de boas-vindas aos proprietários das unidades 
do Office Center, Roque Chies, diretor da Chies Incorporadora, 
e seu sócio, Edemar Mesturini, apresentaram o empreendimento 
demonstrando que receber em um ambiente VIP é tornar o seu 
cliente VIP, único e valorizado. Um sucesso.

Di Leone Office Center

Rua Dr. Vale, nº 555 - Moinhos de Vento 

CONDOMÍNIO COMERCIAL

 Localizado em frente à Hidráulica, 
vizinho da Padre Chagas, Moinhos 
Shopping e Parcão, o Di Leone Office 
Center reúne muito bom gosto e, acima 
de tudo, a necessária modernidade. A 
preservação da mansão dos altos da Rua 
Dr. Vale, nº 553, um ícone da arquitetura 
do bairro, foi muito mais do que um 
desafio para a Chies Incorporadora, foi um 
compromisso com a história do Moinhos 
de Vento e as gerações atual e futura. Aliada 
à elegância e ao charme da casa, mantida 
em suas formas originais, a construção 
do imponente e contemporâneo Office 
Center manteve impecavelmente a 
harmonia com o entorno. 

Empreendimento - Di Leone Office Center

DI LEONE
OFFICE CENTER
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Um blend de informação e 
bom gosto, estilo e sofisticação.

Uma publicação destinada a 
leitores que buscam novas       
experiências e uma forma 

diferenciada de  viver a vida.
A essência do novo,
o valor do clássico.

www.revistaonne.com.br |  /Revista Onne & Only |  revistaonne | Fones 51 3219 3344 / 3232 0334 
estilo de vida | decoração | moda | comportamento | tendências | artes | turismo | negócios | cultura | entretenimento | saúde | gastronomia

Imobiliária Premium - One Imóveis de Luxo

 Duas grifes gaúchas do mercado de luxo, a ONE Imóveis de 
Luxo e a joalheria DvoskinKulkes, receberam seleto grupo de 
convidados para apresentação dos modelos exclusivos da coleção 
Rolex, acompanhada pelo seu diretor nacional Eduardo Machado, 
e de dois extraordinários empreendimentos de Miami, o One 
Thousand Museum e o Turnberry Ocean Club Residences. O 
evento no Instituto Ling, com quitutes assinados pelo Chefe Lucio 
Gastronomia e regado a rótulos originais de champanhe, foi um 
sucesso. Uma bela decoração, orientada pelo paisagista Luciano 
Gonçalves e valorizada por cúrcumas brancas, foi o cenário do 
coquetel. 
 O One Thousand Museum, no centro de Miami, com projeto 
assinado pela afamada arquiteta Zaha Hadid, surpreende pela sua 
fachada inovadora, que se destaca no horizonte da cidade. São 62 
andares com apartamentos de 4 a 6 dormitórios e valores que 
vão de 5.8 a 45 milhões de dólares.  O Turnberry Ocean Club 
Residences, localizado em Sunny Isles Beach e projetado pelos 
arquitetos de renome mundial Carlos Zapata e Robert Swedroe, 
é uma obra icônica contemporânea de 54 andares, todos de vidro, 
com apartamentos de 3 a 6 dormitórios, e com valores que vão de 
4.5 a 17 milhões de dólares.  

EVENTO DE ALTÍSSIMO PADRÃO UNE 
DUAS GRIFES DE PORTO ALEGRE 

Cristiano Cruz e Alan Araujo

Evento no Instituto Ling

One Thousand Museum

Saulo Kulkes, Merylin Kulkes, Leon Kulkes e João Pedro Kulkes

Eduardo Machado

One Imóveis de Luxo
55 51 4001 2121
www.oneimoveisdeluxo.com.br
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Escritório de Arquitetura 

 A arquiteta Lizandra Ribeiro formou-se pela Unisinos São 
Leopoldo. Em 2002 fundou o escritório Liz Ribeiro Arquitetura, 
onde por quatro anos prestou serviços de gestão de projetos 
como ampliações, projetos de lojas, regularizações e interiores para 
empresa AES SUL, projetando e executando obras em todo o 
Estado. Após o término destes serviços, se dedicou exclusivamente 
a atender seus clientes residenciais e comerciais em São Leopoldo, 
Novo Hamburgo e Porto Alegre. De 2006 a 2012 participou da 
renomada mostra de decoração Casa Cor RS, sendo premiada com 
o projeto Lavanderia da Gisele Bündchen.

PROJETOS DE
EXCELÊNCIA

 Depois de uma temporada trabalhando em Curitiba e em Recife, 
a arquiteta Edimeia Lhen retomou a parceria com o Escritório Liz 
Ribeiro Arquitetura, onde segue até os dias de hoje comandando 
com destreza e dedicação. A arquiteta Lizandra Ribeiro finalizou 
sua pós-graduação em Iluminação e Design de Interiores pelo 
IPOG, aumentando as opções de serviços do escritório, que além 
de projetar, fiscalizar e administrar obras residenciais, comerciais e 
corporativas, presta serviços de consultoria técnica para aquisição 
de imóveis.
 Este ano o escritório comemorou seu aniversário de 15 anos 
em um evento exclusivo para seus clientes, onde lançou sua 
nova logomarca e um novo posicionamento de mercado, focado 
ainda mais em projetos comerciais e coorporativos. Além disso, 
confirmaram presença na Mostra Elite 2017, em setembro, com 
um ambiente Container. Mais um desafio para a dupla, que irá 
surpreender a todos. 

Edimeia Lhen e Lizandra Ribeiro

15 ANOS LIZ RIBEIRO ARQUITETURA
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Coquetel dos 15 anos do escritório Liz Ribeiro
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Circuito Onne Decoração

 É sempre uma alegria quando o sucesso 
de um projeto anterior convida a um novo 
desafio. O escritório de Carina Fraeb havia 
desenvolvido o projeto de interiores do Saint 
Chocolat Brigadeiro Gourmet. O resultado foi 
tão positivo que as proprietárias resolveram 
inaugurar o Bendito Empório e Café, a uma 
quadra do Saint Chocolat. 
 O Bendito Empório e Café segue a linha 
dos empórios tradicionais, os famosos “secos 
e molhados”, um lugar acolhedor em que se 
pode comprar produtos para levar ou consumir 
no local. O visitante será impactado pelo 
charme característico dos projetos de Carina, 
um ambiente charmoso nas proximidades do 
Parque Moinhos de Vento. 
 Logo à entrada, o cliente se depara com o 
forro rebaixado em gesso, que recebeu pintura 
listrada em dois tons de verde, trabalho da 
artista plástica Stella Copstein Courtes. A 
delicada imagem da flor-de-lis que vemos na 
pintura especial já havia sido utilizada na Saint 
Chocolat. Abaixo do forro fica o extenso 

balcão da área de atendimento, projetado pelo escritório de Carina 
e executado por Móveis Wermeier. Para diminuir a sensação de 
pé-direito alto no restante da loja, a arquiteta optou por pintar 
o teto no tom verde mais escuro, criando um espaço mais 
aconchegante. 
 Ao fundo, a estante em laca verde de Móveis Wermeier foi 
especialmente desenvolvida por Carina para dar sofisticação à loja. 
Ao canto da estante há um espaço que pode ser utilizado pelo 
cliente para personalizar sua cesta de presentes.
 Distribuídas ao longo das janelas, as mesas são acompanhadas 
por criativos pendentes, ora raladores, ora antigos potes de 
conserva transformados em encantadoras luminárias. Duas 
mesas receberam pintura especial em amarelo e verde, de Stella 
Copstein Courtes, inspirada nos azulejos portugueses. A flor-de-
lis volta com destaque na pintura. 
 Descontraídos caixotes de feira pintados de verde encontram-
se em diversos lugares da loja, servindo de mostruário de produtos, 
apoio para livros e revistas e decoração da fachada.
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Carina Fraeb

BENDITO
ACONCHEGO
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Michel Keller

 Para ampliação e formatação dos negócios e serviços, 
a corretora Agrossinos, especializada em produtos do 
agronegócio, adquiriu sua nova sede na cidade de São 
Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre/RS. Com a 
compra de duas unidades em um prédio comercial, o escritório 
Michel Keller foi responsável pela unificação dessas salas, de 
forma que cada setor fosse demarcado, mas ao mesmo tempo 
houvesse uma integração e ampliação visual do espaço.
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 A premissa do projeto foi que o ambiente transmitisse a qualidade dos serviços da empresa, seriedade e conforto aos funcionários e 
clientes que usassem o local. A parede que fazia a divisão entre as salas foi eliminada, abrindo espaço para uma copa, que serve como ponto 
de encontro e distração entre as salas. O layout foi pensado para que todos tivessem acesso à vista que o prédio proporciona da cidade e 
também mais espaço de circulação entre os funcionários.  
 O projeto for desprovido de paredes e divisórias justamente para desenvolver um ambiente integrado, harmônico e ágil, já que as reuniões 
envolvem todos os colaboradores, e deixar ainda mais um ambiente familiar. O mobiliário, executado pela Bortolini Móveis Corporativos, 
esconde toda fiação e rede utilizadas, enquanto o restante, executado em marcenaria, traz o conforto exigido pelos clientes. Uma farta 
iluminação, som ambiente, piso em carpete e tons neutros completam e refinam o projeto.
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Circuito Onne Decoração

 O escritório de arquitetura, de Joana Deicke 
e Maria Manoela Bento Pereira, foi chamado 
para atender um casal de clientes com duas filhas, 
que desejava renovar o ambiente da churrasqueira 
de sua cobertura, na cidade de Guaíba.  
 Com uma linda vista para o rio Guaíba, o 
espaço necessitava de uma reforma para torná-
lo confortável e aprazível para o convívio e 
contemplação da natureza. O ponto de partida, 
atendendo às necessidades dos clientes, foi a 
escolha dos materiais, como o couro e a madeira 
natural, para criar um local mais aconchegante 
sem competir com o estilo minimalista e com o 
branco usado no living. 

DO ESPAÇO  
     DE CONVÍVIO
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Maria Manoela Bento Pereira e Joana Deicke

 Seguindo este conceito, projetaram a marcenaria, 
primorosamente executada pela Andiara Móveis, em 
lâmina de madeira natural, que reveste todo o espaço 
do bar, decorado com objetos da Beco Design, sobe ao 
forro, com iluminação embutida, e recobre a bancada de 
refeições e o espaço da churrasqueira. Os rodapés altos 
vestem as paredes, com grandes aberturas, e contrastam 
com a cor da parede.
 A churrasqueira e a área para manejo com água foram 
cobertas com silestone e o fechamento foi feito com 
painéis em laca fosca cor cinza com espelhos aplicados, 
pensados para refletir a vista do rio. As banquetas em couro 
e as poltronas Club Chair, da Gobbi Novelle, afirmam 
a concepção e trazem estilo e identidade ao projeto. O 
tapete em couro natural, da Império Persa, arremata o 
espaço de estar, hoje local favorito para as conversas e 
convívio familiar. A dupla de arquitetas conseguiu alcançar 
o objetivo final graças a um projeto afinado com o real 
desejo dos clientes e realizado com primazia.

RENOVAÇÃO
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Renato Mello

 O escritório Renato Mello Arquitetura & Paisagismo 
criou este projeto em completa sintonia com o desejo dos 
clientes. A premissa para a sala de estar foi aliar um ambiente 
clássico e atemporal com objetos sofisticados, onde desfrutar 
a confraternização com amigos e momentos em família fosse 
a prioridade. O espaço de tons neutros serviu de fundo 
para o toque de azul, que personalizou o ambiente. Para 
complementar, um lindo tapete Zigler, da Império Persa 
Home Design, mobiliário, objetos e confortáveis sofás, da 
Gobbi Novelle, e iluminação técnica assinada pela Luminare, 
assim como o plafon de cristal, dando o toque final.
 O solarium/charuteria, com cobertura de vidro e persianas 
automatizadas, propiciando um ambiente ventilado e arejado, 
foi projetado para o desfrute dos puros charutos cubanos 
e da incidência solar. Ao fundo, lindo painel de mosaicos, da 
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Ladrilhart, bem como o porcelanato que reveste o piso. O mobiliário e os objetos são da Gobbi Novelle e o tapete Zigler/Paquistanês foi 
selecionado a dedo na Império Persa Home Design. A iluminação do ambiente é da Luminare.
 Os ambientes sala de TV, sala de jantar, cozinha gourmet, parrilla e pizzaria, integrados e também setorizados, foi a ideia ideal para privilegiar o 
convívio. O mobiliário fixo é da Dell Anno e o mobiliário solto ficou a cargo da Gobbi Novelle. Revestindo o piso aquecido, um porcelanato 
retangular de grande dimensão, da Ladrilhart, assim como os refinados metais que compõem a ilha e a cozinha. Para valorizar o madeiramento 
aparente, a escolha foram luminárias técnicas, com destaque para os lindos pendentes em estilo industrial da Luminare.
 Por se tratar de um ambiente funcional, a cozinha foi desenhada de forma limpa e pura. O mobiliário desenvolvido pela Dell Anno segue a 
tendência branco e cinza. As grandes portas de vidro horizontais contribuem para alcançar a linguagem desejada. As pastilhas de vidro extra branco, 
o revestimento do piso e o porcelanato extra gloss, da Ladrilhart, contribuem para a atmosfera clean. O grande relógio e as cômodas banquetas 
são da Gobbi Novelle. Escolhidos na Luminare, os grandes embutidos de acrílico cristal conferem ao espaço uma luminosidade perfeita.
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Circuito Onne Decoração

Daniel Wilges

 O projeto deste apartamento, assinado pelo escritório Daniel Wilges 
Arquitetura, foi criado com alternativas arquitetônicas para dar maior amplitude 
aos espaços. Priorizando o desejo dos clientes, optaram pela criação de um único 
ambiente social integrado, unindo as metragens da sacada e toda cozinha, antes 
isoladas, à sala estar. 
 A escolha foi uma cartela de cores reduzida junto dos tons cinzas do concreto. 
A cor eleita foi o azul (com a máxima blue is the new black) tanto para a cozinha 
como para o dormitório. Características do trabalho do escritório Daniel Wilges 
Arquitetura, diagonais resolvem com dinamismo a distribuição dos espaços 
agregando sofisticação ao layout.
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 O projeto luminotécnico reforça o layout aprovado, 
com iluminações pontuais e indiretas. Fitas de led abaixo 
do bloco da lareira, descolado do piso, parecem fazer 
o mesmo levitar. Idem ocorre na base da cama do 
dormitório.  Linhas retas e simples enfatizam a linguagem 
da composição na cozinha minimalista da Bontempo 
com puxador iluminado e Eletros da EXS. Na mesma 
linha do “menos é mais”, o banheiro recebeu um único 
revestimento de cores claras com metais dourados 
(Bello Bagno Decor), reforçando o estilo minimalista do 
arquiteto.
 Cimento queimado veste as paredes da sala e, 
particularmente nesta proposta, valorizaram o concreto 
das vigas existentes, evidenciado pela concepção 
luminotécnica. O piso de todo apartamento, no mesmo 
acabamento, é vinílico (Bello Bagno Decor). O tapete 
persa (Império Persa) agrega tons clássicos a um quê 
urbano, chique e descolado do estar.
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Ana Hnszel e Marcelo Polido

 Marcelo Polido, Arquiteto e Urbanista pela UFRGS, 
e Ana Hnszel, designer de interiores, atuam em parceria há 
20 anos, desenvolvendo projetos de arquitetura residencial 
unifamiliar e multifamiliar, comercial e arquitetura de interiores. 
Em associação com grandes construtoras, trabalham na 
personalização de unidades de empreendimentos de alto padrão.

Fo
to

: C
lá

ud
io

 F
on

se
ca

Fo
to

: C
lá

ud
io

 F
on

se
ca

Fo
to

: C
lá

ud
io

 F
on

se
ca

Fo
to

: A
nd

ré
 C

av
al

he
iro

Fo
to

: A
nd

ré
 C

av
al

he
iro

 De 2008 a 2017, participaram de todas as edições da Casa Cor RS. Unidos e antagônicos em diversas posições pessoais e profissionais, 
Marcelo Polido e Ana Hnszel somam forças. “Pensamos em arquitetura como instrumento para viver bem. Através de conhecimento técnico, 
inspiração, transpiração e pesquisa, buscamos entregar o que é quase nosso lema: equilíbrio”, a dupla comenta em uníssono. “Procuramos 
realizar sonhos, projetar espaços que propiciem melhoria de vida, alegrias. Do detalhe ao todo, com atenção, respeito ao processo e aos 
resultados. Lugares únicos, para pessoas únicas”, complementam.

EQUILÍBRIO 
É A PALAVRA-CHAVE 
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Paola Borges, Zé Barbosa, Roberta Noal e Lísian Ceolin

 A integração, aliada ao conforto e à flexibilidade funcional, 
foi a premissa do escritório Lineastudio Arquiteturas 
no desenvolvimento do projeto do Apartamento Minas, 
localizado em Santa Maria/RS. Além do planejamento 
cuidadoso do mobiliário, o dinamismo na utilização 
dos espaços se dá através das várias possibilidades de 
comunicação e ligação entre os ambientes. Estas estratégias 
atendem tanto às situações do dia a dia quanto a jantares e 
recepções para um número maior de pessoas. 
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 A área social contempla de forma integrada hall, churrasqueira, sala de estar e sala de jantar, além da alternativa de conexão com a cozinha e 
escritório. O painel, ora vazado, ora opaco, em laca azul escuro, ocupa o centro da composição e funciona para delimitar as áreas de forma sutil 
e com muita personalidade. Outro destaque do espaço é o mobiliário solto de design assinado, que confere elegância, qualidade e aconchego ao 
estar.  O mobiliário foi todo projetado sob medida e tem desenho exclusivo. A paleta de cores é marcada pelo equilíbrio entre o azul, o efeito 
concreto, os tons de cinza e a madeira, trazendo um caráter contemporâneo e jovial.
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Gabriele Avila

 Assinado pelo escritório da Arquiteta Gabriele Avila, o projeto 
“Escritório da Empresária”, para a Casa Cor RS 2017, segue uma proposta 
de estilo contemporâneo. No ambiente de 30 m², foram utilizados elementos 
suaves, com palheta de cores e texturas cuidadosamente escolhidas para 
despertar no visitante uma sensação de aconchego, quebrando assim a 
estética sisuda que normalmente os ambientes corporativos carregam. 
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 Merecem destaque a suavidade do tecido das cadeiras e as belíssimas e confortáveis poltronas fornecidas pela loja Gama Concept; a mescla 
do piso vinílico com carpete, projetado exclusivamente para o espaço e fornecido pela loja Espaço do Piso; a utilização de acabamento metal 
bronze e rose; a lareira fornecida pela Arcaz e as lindas cortinas fornecidas pela loja Manjabosco, com belíssimo tecido de borboletas. O espaço 
é uma prova de que a mulher pode e deve estar inserida nos grandes negócios sem perder a feminilidade em seu ambiente de trabalho.
 Gabriele Avila comenta que a arquitetura deve rumar para a praticidade e o aproveitamento total dos espaços, sempre com muita sensibilidade 
e personalidade. Com mais de 60 projetos executados em Porto Alegre, grande Porto Alegre e São Paulo, seu escritório está focado no 
desenvolvimento de projetos arquitetônicos, residencial, corporativo ou comercial, para interiores, design de mobiliário e construção civil. 
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URBANdrops
por Miriam Runge
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miriam@runge.arq.br
 mrungearq  

 Miriam Runge é arquiteta e urbanista (UFRGS), pós-graduada em 
Design de mobiliário (UCS), atua em seu escritório m.runge arquitetura 
em POA  e é docente convidada em cursos de pós-graduação nas 
áreas de revestimentos e gestão, ministrando aulas em todo o país.
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STONES & INTERIORS
 Em contraponto às superfícies de quartzo sintéticas que cada vez mais 
ganham espaço com inúmeras cores e possibilidades, o mercado de rochas 
ornamentais do país está em franca expansão. Foi isso que pudemos constatar 
visitando a STONE FAIR, realizada em Vitória no Espírito Santo, em junho 
último. Pedras ornamentais tratadas como obras de arte, embora este 
mercado vise à extração da natureza, pudemos observar que ainda ganha 
muita força e movimenta a economia forte desta região do país. Rochas 
provenientes de lavas vulcânicas e resistentes ao calor foram as queridinhas 
da feira, bem como novos padrões recém-descobertos em novas extratoras. 
O uso de rochas ornamentais cresce a cada dia na arquitetura de interiores, 
valorizando ambientes com pedras únicas e sofisticadas. Na imagem um piso 
em ônix paquistanês.  Projeto de Interiores da arquiteta MIRIAM RUNGE em 
residência projetada pelo arquiteto CESAR MARIOT.  www.stonefair.com.br
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DESIGN & LIGTHING
 A iluminação de um ambiente pode mudar a percepção, 
o sentimento, a tranquilidade...traz vida... é a alma do projeto! 
 Com estas palavras, a arquiteta EMILI LAZARETTI, pós-
graduada em Design de Interiores & Ligthing, define sua 
paixão pela iluminação, materializada desde a adolescência 
quando acompanhava as atividades da família na AEC Light 
Concept, referência neste mercado em Gramado/RS há 30 
anos.
 A proximidade com o tema e o contato constante com 
fornecedores e seus clientes na área de arquitetura e interiores 
fez com que a arquiteta se especializasse cada vez mais na 
área de iluminação e eficiência energética: seja escrevendo 
artigos de referência em importantes revistas nacionais, seja 
com seu trabalho publicado em livros de arquitetura e design, 
ou nos momentos de amadurecimento da profissional que 
está sempre em constante pesquisa em feiras nacionais e 
internacionais.
 Nos corredores da EUROLUCE – Milão, em maio deste 
ano, a arquiteta-ligthdesigner visualizou que era hora de se 
dedicar também a criar uma linha exclusiva de luminárias, 
que acaba de sair do forno, na qual enfatiza a necessidade 
de se trabalhar com tecnologias cada vez mais eficientes, 
incluindo as lâmpadas LED em produtos com toques naturais 
e sustentáveis.
 O resultado são peças criativas, de um artesanato luxuoso, 
e design na sintonia da última tendência fabril, onde EMILI 
LAZARETTI nos mostra através de seus projetos e produtos 
a materialização de suas palavras: Precisamos renovar não 
apenas nosso design e conceitos, mas sim nossas atitudes! 
Alguém duvida que seu trabalho é sempre um sucesso?

 /Emili Lazaretti Lighting Designer
www.aeciluminacoes.com.br
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HIGH DESIGN EXPO 
 De 8 a 10 de agosto, São Paulo sediou  a HIGH EXPO 2017, apresentando 
o melhor do mobiliário de alto padrão, offices e projetos autorais. Esta feira 
se destaca por público e fornecedores selecionados e diferenciados. Na 
contramão da atual crise, a feira apresenta um crescimento de 30% em 
relação ao ano passado alavancando simultaneamente a SP Design Weekend, 
que se configura como o maior festival urbano da América Latina, exibindo 
mais de 300 eventos pela cidade. Diversas mostras, congresso também 
ocorrerão nesta semana, prometendo agitar a maior capital do país.  Na 
imagem, projeto do arquiteto SOU FUJIMOTO. www.saopauloexpo.com.br

ARQUITECTURE 
 A primeira unidade JAPAN HOUSE – projeto global do governo 
japonês – abriu as portas em São Paulo, dia 6 de maio, em arrojada 
arquitetura na Av. Paulista, centro de negócios e cultura.
  A missão deste projeto é atualizar a percepção do Brasil (e do 
mundo) sobre o Japão, que sem esquecer de suas raízes é um país 
arrojado e contemporâneo. Arte, tecnologia, espaço de café, restaurante, 
espaços para rodadas de negócios e lazer dividem a arquitetura da 
casa, projeto do arquiteto japonês KENGO KUMA em parceria com o 
escritório paulistano FGMF arquitetos.
 Especial destaque merece o espaço multimídia, onde 1900 livros 
estão disponíveis para consultas (alguma vez aqui mesmo na coluna já 
dissemos que nossas bibliotecas seriam nas nuvens...??).
Intensa agenda de exposições e entrada gratuita, traz em sua primeira 
edição o Bambu em evidência, essencial na história do Japão e mostrando 
o porquê do Bambu ser considerado como uma das principais madeiras 
do futuro. 
 Itens da arte tradicional japonesa, bem como seus sabores mais 
típicos, podem ser apreciados neste novo espaço disposto e criado para 
gerar surpresa e inspiração, bem-vindo!!

EXPERIENCE ARQUITECTURE
 A tendência em arquitetura comercial, além de atingir o 
resultado de apresentar e comercializar um produto também 
é de produzir um espaço rico em sensações para o usuário. 
Recursos cênicos, iluminação diferenciada, efeitos cenográficos 
e texturas completamente inovadoras buscam criar um espaço-
loja, onde o consumidor, além de obter o produto desejado, 
possa viver uma experiência inesquecível. Na foto, projeto 
SNOWLAND em shopping de Porto Alegre, onde, ademais 
do projeto arquitetônico assinado pela Parissenti&Ribas, foi 
envolvida equipe multidisciplinar englobando mais de 50 
profissionais. 

HAPPY BIRTHDAY
 Muito feliz em poder comemorar junto com esta equipe 
maravilhosa os três anos da ONNE&ONLY. 
Quero agradecer a cada empresa parceira que participou e 
acreditou em nosso mercado!
 Obrigada pela confiança em nosso trabalho e em nosso 
conhecimento. É um orgulho muito grande chegar até aqui e ser 
parte deste trabalho de excelência! Parabéns!!
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 A maioria de suas telas são painéis que carregam dramaticidade 
inquietante. “Na pintura, o legal é o embate. É a soma mais de erros 
do que de acertos. Eu aposto no erro. A arte é isso, é mostrar a 
fraqueza, provocar estranheza”, expressa Radaelli. “No estranho está 
o belo real”.
 Sua obra é reconhecida pela estética única, conquistada com 
extensa e vasta produção ao longo de quase 50 anos dedicados a 
escolhas visuais: a procura e a criação de imagens desconcertantes. 
Uma obra vigorosa que se firmou no tempo, não precisa de 
assinatura nem de certificado: tem identidade, personalidade, estilo.
 A sua mais nova série está em exposição individual nas galerias 
Ângelo Guido, Pedro Weingartner e João Fahrion, do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Aldo Malagoli (MARGS), em Porto 
Alegre. Neon, com curadoria de Icleia Cattani, traz o frescor de sua 
produção recente, realizada nos meses desse primeiro semestre de 
2017 e estará aberta para visitação até 10 de setembro.

 No lote que agora se apresenta, a cor rosa – em diversas matizes 
– domina a tela, às vezes, substituindo o fundo (no início da série) 
e, depois, aparecendo como protagonista em pinceladas largas 
junto com o preto e o branco. “O rosa em harmonia – e conflito – 
com chiaroscuro e o “sujo” produz uma leitura ambígua: um mundo 
bom, ingênuo, permeado de ternura, segurança, prazer e conforto, 
coexistindo com a agressão, a violência e a instabilidade, estímulos de 
imoralidades e a morte”, expõe o artista.
 Radaelli percorreu várias fases distintas em sua trajetória. “As 
mudanças são surpreendentes”, afirma Icleia Cattani, que é crítica 
de arte e professora na Universidade federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). “Ele não teme, não se prende no que está agradando. É o 
que acontece nesta nova série que está sendo apresentada”. 
 Da década de 60 até o fim dos anos 80, o artista navegou por 
múltiplas linguagens em seu trabalho. Foram tempos de curiosidade 
e pesquisas em que experimentou vários conceitos da escola 
neoexpressionista. Por volta de 1988 conquistou linguagem própria, 
pintando em preto e branco criou um mundo sem referências 
culturais, sem marcação de tempo e sem ambiente possível para as 
figuras, que habitavam a tela, pudessem ali existir.
 Em 2008, rompeu com essa estética. Inaugurou a mostra 
individual Paisagens Suspeitas, na galeria Bolsa de Arte com a série 
de nuvens e horizontes. Paisagens de profunda inquietude. Os traços 
da figura humana ainda permaneceram em alguns quadros, porém 
de forma metafórica. “As nuvens, o céu em cataclismo, furacões são 
metáforas dos sentimentos humanos”, expõe. “Instabilidade, loucura, 
agressividade. A vida é isso. Tu vives toda a tua vida sem saber o 
que vem amanhã, sem saber o que vem depois da vida, sem saber 
como vai reagir o tempo, está cheio de dúvidas em relação a tua vida 
sempre”.

NUNCA SE  VIU
Artes Plásticas - Gelson Radaelli

A PROCURA DAQUILO QUE

 Gelson Radaelli, 56 anos, é daqueles raros artistas 
visuais com total independência. Produz o que quer, não 
se dobra a modismos, nem a orientações do mercado. 
“Quando faço arte, quero criar algo novo ou que nunca 
se tenha visto”, acentua. 

Obras de Radaelli e outros 
artistas no seu restaurante 
Atelier de Massas
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 Foi com a mostra Tormenta, em cartaz na Galeria Iberê 
Camargo, no Centro Cultural da Usina do Gasômetro, em 
2010, que ele ganhou o Prêmio Açorianos de Artes Visuais. 
Nesta série, com oito telas de 1,70 por 1,95 metro e uma 
medindo 1,92 x 3,20 metros, ele criou um mundo tenso e 
intenso, um lugar perigoso e impróprio para se viver. Uma 
paisagem ameaçadora onde do céu se espera meteoros e 
trovões e o chão é, às vezes, um charco movediço ou planícies 
de pedras incandescentes.
 No ano passado, apresentou a exposição intitulada de 
vidro e sal, concebida para o Museu de Arte de Joinville, 
Santa Catarina, que reuniu obras de diferentes momentos da 
trajetória do artista. Escreveu o crítico de artes Eduardo Veras 
na apresentação da mostra: “Não há paz possível no trabalho 
de Gelson Radaelli. Tudo ali é convulsão, tudo é torvelinho, 
tudo rebeldia – do desenho mais simples, rápido grafismo 
em preto e branco até a pintura mais larga, óleo sobre tela, 
camada sobre camada, cor sobre cor, em um emplastado 
acúmulo de tintas, quase sem figura”.
 Casado com Rogéria Rocha, sua musa, pai de Teodoro, 15, 
e Tulia, 21, Radaelli se desdobra para garantir o máximo de 
tempo possível para a criação em arte:  trabalha também com 
desenho, escultura, fotografia, vídeo e outras atividades que 
envolvem combinações de palavras. 
 É no seu atelier que o artista se refugia diariamente para 
pintar. Um apartamento de 110 metros quadrados, algumas 
quadras do Atelier de Massas (Rua Riachuelo nº 1.482, no 
Centro Histórico de Porto Alegre), restaurante que criou 
no início da década de 1990 e que permite ao artista lastro 
financeiro para tocar seu trabalho artístico, com liberdade e 
atrevimento. Frequentado assiduamente pelo meio intelectual, 
artístico e político, o restaurante se firmou, para surpresa do 
próprio artista, que entre objetos de decoração, aromas 
inebriantes, sabores novos, vinhos escolhidos, licores raros e 
cafés bem tirados, expõe suas obras de arte. E tem sua mão 
também no cardápio. Aliás, a maioria dos pratos servidos na 
casa são de sua criação.

INFLUÊNCIA
 A lembrança mais remota do artista o leva para a idade de 
dois ou três anos, sentado no colo do pai, ambos desenhando 
na mesa de madeira na cozinha. Por volta dos sete anos, 
ganhou de seu padrinho telas, pincéis, tinta e montou seu 
primeiro atelier no porão da casa onde moravam. “Sempre 
tive a convicção de que eu seria um grande pintor. Era uma 
época da inocência, dava para pensar assim”, comenta. Foi 
muito incentivado pelas reproduções de Van Gogh, Renoir, 
Toulouse-Lautrec e alemães expressionista contemporâneos 
nas paredes da sala da casa em que viveu a infância e a 
adolescência, ao lado dos seis irmãos, na pequena Nova 
Bréscia (140 Km de Porto Alegre). Dentre as obras, Noite 
estrelada, de Van Gogh, e As meninas, de Renoir. O pai de 
artista, Ivo Zeno Radaelli, era um apaixonado por arte e 
estimulou o filho.
 Aos 15 anos de idade percebeu que teria que ter outra 
profissão para garantir que seu trabalho artístico se mantivesse 
livre. Logo, cursou Comunicação, depois, trabalhou um curto 
período na área. “Vi que seria um cara triste se permanecesse 
ali e aos poucos fui me direcionado ao restaurante”. O Atelier 
de Massas garantiu ao artista, então com 32 anos, a estrutura 
para seu trabalho artístico livre e independente.

DESTAQUE
 A obra de Gelson Radaelli pode ser conferida em seu 
restaurante Atelier de Massas (Rua Riachuelo nº 1.482, Centro 
Histórico) e na Galeria Bolsa de Arte (Rua Visconde do Rio 
Branco, nº 365, bairro Floresta – www.bolsadearte.com.br), 
em Porto Alegre.
Também pode ser conferida em:
www.flickr.com/photos/radaelliart/
plus.google.com/+gelsonradaelli
issuu.com/gelsonradaelli

Matéria escrita pela jornalista Valéria Ochôa
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  Transformou em sucesso filmes de desempenho regular em 
outras latitudes como Vá Onde seu Coração Mandar (21 semanas 
em cartaz), O Carteiro e o Poeta (24 semanas e 75 mil espectadores), 
Dança Comigo (27 semanas), Tudo Sobre Minha Mãe (32 semanas), 
O Segredo dos seus Olhos (35 semanas) e recorde de permanência 
no Guion até o presente momento: Relatos Selvagens (37 semanas)!
  O talento de Carlos Schmidt, considerado um dos melhores 
programadores do país e o primeiro cineasta gaúcho premiado em 
festival nacional, em associação com Aiko Schmidt na parte societária 
e administrativa, elevou o Guion em poucos anos à categoria de 
referência cultural na cidade, sendo o cinema diversas vezes 
reconhecido e premiado no cenário porto-alegrense e gaúcho. Afinal, 
são 40 anos dedicados ao cinema. Realizou Festivais Internacionais e 
as primeiras projeções ao ar livre de Porto Alegre, uma das quais 
com a tela erguida em meio ao Guaíba em uma draga. Foi uma 
sensação! 

 Se, no final dos anos 70, alguém dissesse ao jornalista e então 
cineasta Carlos Schmidt que, no futuro, ele faria um empreendimento 
que deixaria em milhares de frequentadores um sentimento de 
gratidão, isso seria algo impensável. Pensar que a sua história com 
o cinema no ano de 2017 completaria 40 anos seria utópico. Pois 
o Guion completa 22 anos de uma trajetória que se confunde 
com a vida cultural da Cidade Baixa e de Porto Alegre, e todas as 
suposições tornaram-se assertivas verdadeiras.
  A partir de julho de 2015, com o processo de digitalização, o 
cinema trouxe vários benefícios aos seus cine-espectadores com 
uma agenda de estreias que somam cerca de 160 lançamentos 
por ano. A projeção digital e a parceria com a Preshow Cinemas 
aumentaram a possibilidade de ter anunciantes do Brasil todo em 
suas telas, incrementando suas ações e divulgações.
 Atualmente, com o mix de filmes selecionados, com a galeria 
Guion Arte, o Café Guion e a loja Guion Livros/CDs/DVDs, o Guion 
é uma estrela que brilha na cidade de Porto Alegre, com luz própria, 
competência e sacrifícios de uma equipe focada e competente para 
atender seu exigente público. Que venham muitos anos de Guion e 
que continue fazendo a diferença. Porto Alegre, agradece!

22 ANOS FAZENDO A
GUION CINEMAS, 

Cinema - Guion

DIFERENÇA!

 Desde que foi inaugurado em 1995, ir ao Guion 
Cinemas é uma experiência única para seus espectadores. 
Com inúmeras iniciativas originais o cinema chamou 
a atenção com várias novidades: bilheteria aberta 
com comunicação direta; reserva de ingressos por 
telefone; projeção com luminosidade ideal para os 
filmes; utilização de tecidos nas confortáveis poltronas; 
sistema inédito de som com efeitos acústicos;  entrada 
na sala de pessoas permitida até 15 minutos após o 
início do filme; implantação do programa de fidelidade, 
distribuindo vários prêmios e viagens, beneficiando 
mais de 5.000 pessoas, ideia absorvida por outros 
cinemas do Brasil; além de promover eventos para 
lançamentos de filmes com a presença de diretores e 
atores no próprio cinema.

Carlos Schmidt e Aiko Schmidt
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Escolha o seu sonho: www.voetri.com

Av. José Luiz Correa Pinto, 1.000 - Aeroporto de Canela - RS | Receptivo Tri Táxi Aéreo: (54) 9999 1636 

Para cada sonho, a beleza de seu próprio voo. Seja vislumbrando 
o lençol branco do Parque Estadual do Caracol, festejando nas 
alturas os majestosos espetáculos de Gramado ou planando 
pelos desfiladeiros de Cambará do Sul. 

LIBERTE SEUS

SONHOS
TENHA UMA 

TRI
EXPERIÊNCIA 

 Voos exclusivos: helicópteros, jatos e aviões turbo-hélice
 Serviço de bordo premium
 Roteiros fantásticos
 Transporte terrestre do hotel ao aeroporto de Canela
 Serviço de Concierge
 Receptivo VIP 

Apresenta:

GRAMADO
ESPECIAL

E CANELA
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 Uma de suas primeiras atividades foi projetar a marca 
GramadoTur, alinhando a postura da entidade perante seus eventos. 
Dentro de novo site e comunicação visual, a GramadoTur agora 
adota um logotipo moderno, que une traços de um trabalho sério 
com cores que se adaptam com os eventos que organiza. Um estilo 
forte de Place Branding para tornar o novo ícone mais forte e 
presente, agregando valor à autarquia. Natal Luz trará novidades
 O Natal Luz de Gramado, que ocorrerá de 26 de outubro de 
2017 a 14 de janeiro de 2018, além do incremento em investimentos, 
terá mudança em sua grade de programação. Serão cerca de 
250 atrações ao longo do período que passaram por uma forte 
revisão do novo presidente e equipes da GramadoTur.  Essa nova 
visão da GramadoTur já começou mostrando-se pela velocidade 
da concretização do Natal Luz de Gramado para este ano, que já 
possui uma série de atrações definidas e atualizadas para encantar 
centenas de milhares de turistas do Brasil inteiro. Ao todo, cerca 
de dois milhões de turistas são esperados em Gramado durante o 
evento e cerca de 300 mil pessoas nos espetáculos pagos.   
 Inúmeros shows e eventos espalhados pela cidade criam 
sensações, emocionam o público e resgatam a simbologia do Natal. 
E, ao chegar a Gramado, tudo acontece, basta querer, porque “Aqui 
Eu Volto a Acreditar na Magia do Natal!”

Turismo - GramadoTur

REENCONTROS DE NATAL
 Uma das principais atrações, e mais famosa, do Natal Luz é o 
Espetáculo do Lago Joaquina Riter Bier. Até então nomeado como 
Espetáculo Eu Sou Maria, o show pirotécnico, de cenários e músicas 
realizado sobre o lago dará lugar ao novo tema “Reencontros de 
Natal”, que transcorre pelas tradições, origens e identidade do 
Natal. “O espetáculo terá um cenário diferente e uma concepção 
mais emocionante, falando do sentimento das pessoas que estão 
distantes e aproveitam o Natal para se rever”, antecipa o presidente 
da GramadoTur. Cantores, músicos e artistas vão apresentar um 
repertório empolgante em um cenário grandioso para a plateia 
cantar junto e se emocionar. 

Espetáculo pago: ingressos em www.natalluzdegramado.com.br
Outubro, novembro, dezembro 2017 e janeiro 2018
Todas as quartas e sábados, às 21h30

GRAMADOTUR, SOB NOVA PRESIDÊNCIA,  
     PREPARA MAIS UM GRANDE 

NATAL LUZ 
 Após larga experiência em outro grande evento, a Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul, e ter assumido a 
secretaria de turismo de Gramado em janeiro, o novo presidente da GramadoTur Edson Néspolo foi endossado por 
unanimidade pelos conselheiros da autarquia gramadense. Com uma personalidade forte, o professor catarinense 
de 52 anos mora há mais de 40 no Rio Grande do Sul e agora fixou residência em Gramado.  Uma de suas 
principais características é desenvolver atividades de forma planejada, propiciando o engajamento da comunidade na 
construção dos eventos. Já no lançamento do Natal Luz, Néspolo anunciou o investimento de R$ 25 milhões nesta 
edição, que seria em torno de 5% a mais do que no ano passado. 

ESPETÁCULO DE ACENDIMENTO
 Personagens mágicos trabalham em uma usina responsável por 
acender a cidade de Gramado e ligar o Natal. Não é uma tarefa 
fácil, demanda muita força de vontade e a participação do público. E, 
mesmo assim, talvez ainda seja necessária a ajuda de alguém muito 
especial: Papai Noel. Quando ele chega, a magia finalmente acontece 
e as luzes invadem a avenida, iluminam a Igreja e a grande Árvore 
de Natal. Este é um espetáculo teatral-musical que se dá em frente 
ao Palácio dos Festivais, no centro da cidade de Gramado. Reúne 
milhares de pessoas a cada apresentação, ao longo dos 81 dias do 
Natal Luz.

Espetáculo gratuito, com duração de cerca de 20 minutos
Outubro, novembro, dezembro 2017 e janeiro 2018
Todos os dias, às 20h30
 

Edson Néspolo 



NATAL PELO MUNDO
 Realizado dentro da ExpoGramado, a peça “Natal pelo Mundo” 
é um teatro emocionante e alegre para toda as idades. Sofia, a 
menininha que visitava a Fantástica Fábrica de Natal quando criança, 
agora comemora mais um aniversário. Todos nós sabemos que 
os desejos feitos no dia do seu aniversário – ainda mais se ele cai 
justamente em 25 de dezembro – são mágicos. É assim que Sofia 
e seus amigos da fábrica partem numa aventura encantada para 
conhecer as tradições de Natal do mundo todo. Múltiplos cenários 
criam uma atmosfera envolvente que fazem O Natal pelo Mundo 
ter uma surpresa atrás da outra. 

Espetáculo pago: ingressos em www.natalluzdegramado.com.br
Outubro, novembro, dezembro 2017 e janeiro 2018
Todas as terças e sextas, às 21 horas

GRANDE DESFILE DOS SENTIMENTOS DE NATAL
 A outra novidade será o Grande Desfile de Natal, que deixa de 
ser apresentado dentro do pavilhão da ExpoGramado e vai para uma 
área externa ainda no parque. O Grande Desfile trará, em 2017, os 
sentimentos mais inspiradores. O amor, a esperança, a fé, a surpresa 
e a alegria entram em cena para relembrar a todos o que nos move 
nesta data tão especial. Uma sequência de alegorias ilustra cada um 
desses sentimentos, com acrobatas, bailarinos, patinadores, atores e 
atrizes encenando todo o encantamento do Natal. Efeitos especiais 
e interações com o público preparam o momento apoteótico 
esperado por todos.

Espetáculo pago: ingressos em www.natalluzdegramado.com.br
Outubro 2017 e janeiro 2018:
Todas as quintas e domingos, às 21:30
Novembro e dezembro 2017:
Todas as quintas, domingos e segundas, às 21h30

RUA COBERTA
 A Rua Coberta também será palco para outras 80 atrações 
gratuitas como teatro, música e espetáculos. Um dos locais mais 
visitados da cidade de Gramado receberá diversas atrações dentro 
da programação do Natal Luz.

Espetáculo gratuito
Outubro, novembro, dezembro/2017
Janeiro 2018
Todas os dias, às 19:30
Total de 80 atrações

VILA DE NATAL
 A tradicional Vila de Natal acontecerá na Praça das Etnias, contando 
com os expositores locais, alimentação e muitas atrações artísticas. O 
visitante encontrará na Vila de Natal a Casa do Papai Noel, que estará 
recebendo a todos com alegria para ouvir os seus pedidos.

Espetáculo gratuito
Número de atrações: 80 atrações 
Horário das apresentações: 16h
Horário de visitação da Vila: das 10h às 22h

Natal Luz de Gramado
Presidente: Edson Nespolo
Diretora de eventos: Iara Sartori
Fonte: GramadoTur Eventos
Crédito de imagens: Cleiton Thiele
Mais informações: (54) 3286.2002
Site e venda de ingressos www.natalluzdegramado.com.br
Facebook: /natalluzoficial
Instagram: @natalluzoficial

OUTRAS ATRAÇÕES DO NATAL LUZ:

PARADA DE NATAL
 A tradicional Parada de Natal ocorre aos finais de semana com 
cerca de 40 atores nas ruas centrais da cidade. Personagens dos 
espetáculos, bandas, soldadinhos fazem a alegria da comunidade e 
visitantes. 

Percurso: Decorrer da Avenida Borges de Medeiros
Número de integrantes: 40 pessoas
Carros: dois carros decorados acompanham a parada 
Duração de 40 minutos
Outubro, novembro, dezembro 2017 e janeiro/2018
Sextas, sábados e domingos, às 16h
Espetáculo gratuito

TANNENBAUMFEST
 O Tannenbamfest reúne a comunidade gramadense e turistas 
para colorirem ainda mais a cidade.  Empresas, hotéis e restaurantes 
são responsáveis por enfeitar os pinheiros ao longo da Avenida 
Borges de Medeiros. 

Estimativa é de 70 árvores de Natal
18 de novembro 2017
Espetáculo gratuito Fo
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Rua Borges de Medeiros,  3533 |  Centro -  Gramado/RS |  Fone (54) 3286 1462 |  rhinogramado@gmai l .com

Venha descobrir o Rhino e decifrar todos os seus significados.
Um ambiente mágico e acolhedor, onde você pode apreciar obras de 
arte e ao mesmo tempo saborear os melhores cafés e chás do mundo.

Horário: Terças às sextas: das 10h às 19h
Sábado: das 10h às 20h | Domingo: 10h às 19h

 /Rhino Antiquário & Café Gramado   /rhinogramado

Obras de Arte | Pinturas | Porcelanas | Vasos | Cristais | Objetos Raros | Móveis Clássicos | Peças exclusivas de diversos cantos do mundo

UM SAFÁRI 
UM GARIMPO

CULTURAL, 

ARTES.
PELO MUNDO DAS

Rhino Antiquário & Café - Gramado
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 O cuidado com a saúde e bem-estar global sempre nortearam 
a trajetória do Kurotel. Nesses 35 anos de existência, os pilares do 
trabalho focados na prevenção de doenças, no controle do nível 
do estresse, na estimulação do controle do peso e na promoção 
da melhora da saúde como um todo foram responsáveis 
pelo reconhecimento em instituições especializadas nacional e 
internacionalmente.
 Seus programas de tratamento oferecem uma valiosa combinação 
de conhecimento, tradição, cuidado, atenção e alta tecnologia, o que 
permite levar ao cliente variadas opções para o bem-estar. São eles: 
Emagrecimento, Controle do Estresse e da Ansiedade, Longevidade 
Saudável, Fitness & Spa, Antitabagismo, Pós-Câncer, Pré-Operatório, 
Memória e Kinder Kur (para mães e bebês).
 

A novidade é o programa Kur Relax, um presente para o 
corpo e a alma:
 Ele se adapta à agenda do cliente e, principalmente, ao desejo 
de relaxamento e bem-estar. Pelo programa, o cliente desfruta de 
terapias relaxantes, de alimentação saudável, saborosa e com o 
requinte da alta gastronomia, de serviços hoteleiros de excelência e 
instalações aconchegantes de um hotel boutique. O Kur Relax reúne 
atividades e serviços para proporcionar a vivência de momentos 
revigorantes, resgatando a vitalidade e o prazer em viver. Ideal para 
passar um período mais curto em qualquer dia da semana ou no 
final de semana, pois requer estadia mínima de duas diárias. 

    O Kur Relax lhe proporciona: 
 Experiências livres de relaxamento e bem-estar, como o Circuito 
das Águas com uma sequência de banhos europeus + duas terapias 
do Spa, diárias, conforme escolha do cliente em lista pré-estabelecida. 
 Em sua programação diária, poderá participar de atividade de lazer 
e conhecimento, da infraestrutura de academia, piscinas climatizadas, 
saunas e aconchegantes áreas de convívio social ou espaços únicos, 
tudo integrado com a natureza, além do tempo dedicado para uma 
alimentação saudável gourmet com sete refeições diárias.

Reservas: 0800 970 9800 | +55 54 3295 9393
reservas@kurotel.com.br
www.kurotel.com.br

Hotelaria - Kurotel

HÁ 35 ANOS UNINDO GERAÇÕES 
ATRAVÉS DE UMA FILOSOFIA DE VIDA

KUROTEL

 Fundado em 1982 por Luís Carlos Silveira e sua 
mulher, Neusa Silveira, o Kurotel - Centro Médico de 
Longevidade e Spa está localizado em meio às belezas da 
Serra Gaúcha, na cidade de Gramado. É reconhecido por 

promover e estimular as pessoas a se comprometerem 
com um estilo de vida mais saudável, motivando escolhas 
positivas e valorizando a vida nos sentidos quantitativo 
(longevidade) e qualitativo (vitalidade e bem-estar).
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Beleza - Gramado Professional Hair

 Com uma linha de 142 produtos, atende profissionais cabelereiros 
e consumidor final, tendo como carro-chefe as máscaras matizadoras 
e os tratamentos de alta performance regenerativa do fio de cabelo. 
O sucesso é tão grande que já está presente em prateleiras de Miami 
e Nova York, através da parceria com distribuidores dos Estados 
Unidos. “Mesmo em épocas de recessão econômica, como a atual, 
os consumidores – sobretudo as mulheres – não param de investir 
em produtos de estética e beleza”, destaca a diretora da empresa, 
Cláudia Leles. O mercado cresce em um ritmo tão frenético, que a 
empresa aposta num avanço de 60% para este ano, embalado por 
novos projetos de exportação e a criação de uma marca própria de 
maquiagens. 

BELEZA 

Aposta em novos mercados 
  A Gramado Professional Hair também enfoca o mercado 
masculino, com produtos para barba, já presentes nas linhas da 
Gramado Professional Hair, e investe em outra área pujante, a de 
casamentos.  O show room da marca, em Gramado, foi criado 
para atender à noiva e seus convidados para produção de cabelos 
e maquiagens. “É um mercado de grande potencial, sobretudo em 
Gramado, um dos principais destinos para casamentos no país”, 
conta a proprietária. Segundo ela, a ideia inicial era somente criar a 
estrutura para que o local fosse um centro técnico de treinamentos 
e com produtos para venda ao turista. Mas, o projeto ampliou e, 
além de cursos, cortes de cabelo feminino e masculino, maquiagem, 
barbearia, entre outros, o local vem realizando a produção de vários 
casamentos.  No total, são 11 profissionais qualificados para atender 
e promover a marca, que já carrega a fama de Gramado. 

 Apesar da crise, o Brasil segue no ranking como 
o terceiro maior mercado consumidor mundial de 
produtos de beleza, atrás apenas da China e dos 
Estados Unidos. Dentro deste cenário auspicioso para 
o setor, uma das empresas que acompanha a demanda 
é a Gramado Professional Hair, uma marca original de 
Gramado na Serra Gaúcha, presente no mercado há 
14 anos fabricando produtos para cabelos femininos.  

COM SELO DA SERRA 

Salão

Show Room

Cafeteria

Espaço de eventos

Gramado Professional Cosmetics
RS 235, nº 33230 - Bairro Tirol 
Fone (54) 3286 9493
atendimento@gramadoprofessionalhair.com.br
www.gramadoprofessionalhair.com.br 
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Entretenimento

MUNDO DE CHOCOLATE
 O parque temático Mundo de Chocolate, localizado bem 
no centro de Gramado, é diversão garantida tanto para crianças 
como para adultos. Em cenários onde a magia e a realidade se 
confundem, o chocolate é o protagonista e ganha vida em mais de 
200 peças desenvolvidas exclusivamente pela Lugano, em diferentes 
formas e tamanhos, distribuídas em três mil metros quadrados do 
empreendimento.
 E como se não bastasse, todo o visitante do parque pode criar 
sua própria degustação na minifábrica com o auxílio do chef, que 
explica a história do chocolate e o seu processo de fabricação. Ao 
final do passeio, o desembarque é na loja de chocolates da Lugano 
para o deleite com taças decoradas, refeições, macarons e aperitivos 
no Café Et Patisserie, um café em estilo francês, proporciando uma 
experiência única na cidade.

Avenida Borges de Medeiros, 2497
Diariamente, das 10h às 20h30min
(54) 3295-5973
www.mundodechocolate.rs

ATRAÇÕES PARA TODOS

ICE BAR
 Anexo ao Mundo de Chocolate, está o Ice Bar, outra atração 
única, para curtir o verdadeiro frio de Gramado, em temperaturas 
negativas. Totalmente feito de gelo, o bar oferece inúmeras atrações 
como esculturas em gelo do Olaf, o boneco de neve do filme Frozen, 
do Hommer Simpson e do Shrek. Uma mesa de sinuca e sofás de 
gelo gigantes permitem que os visitantes vivenciem uma verdadeira 
“aventura congelante” em Gramado. Há fotógrafos no local para 
registrar a sua experiência. Com o termômetro apontando -14ºC, 
você não precisa se preocupar com o frio: o local fornece jaquetas 
e luvas para a experiência ser inesquecível. A única restrição é para 
crianças menores de 3 anos. 

Avenida Borges de Medeiros, 2497 (entrada lateral)
Diariamente, das 10h às 22h
(54) 3295-5900

 /icebarboreal

OS SENTIDOS
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CHOCOLATE LUGANO
 A Lugano, há 40 anos no mercado local, conta com 20 licenciados 
em todo o Brasil e abrirá uma loja na China, ainda em 2017: prova 
de que sua qualidade é mesmo incomparável. São cinco lojas em 
Gramado, com mais de 300 opções como personagens de chocolate, 
chocolates finos, tradicionais e personalizados, além da linha saúde 
(zero lactose, diet e 70% cacau), compondo uma maravilhosa 
variedade para degustação ou presentes.  Toda produção artesanal, 
acompanhada com esmero e dedicação, utiliza somente produtos 
de qualidade como gordura vegetal, originada da própria manteiga 
de cacau. Não é por nada que este ano a Lugano recebeu dois 
importantes reconhecimentos: Certificado de Excelência Trip Advisor 
e foi considera a marca mais lembrada de chocolate de Gramado, 
segundo a pesquisa Top of Mind da Revista Amanhã (2017).

Lojas e licenciados no site: www.chocolatelugano.com.br

BOREAL RASEN GASTROPUB
 Único gastropub temático da cidade, o Boreal prima pelo 
conforto, ótimo atendimento e alta gastronomia. Se a expectativa é 
de encontrar baixas temperaturas em Gramado, o Boreal consegue 
unir este desejo à temática do Polo Norte, em um ambiente que 
remete a um iglu gigante caloroso e aconchegante. O cardápio 
da casa, assinado pelo premiado chef Eduardo Natalício, aliado às 
opções de sobremesas criadas pelos renomados chefs pâtissiers 
Abner Ivan e Fernando de Oliveira, resultam em uma experiência 
gastronômica inesquecível. Para complementar, a carta de bebidas, 
com coquetéis elaborados pelo consagrado mixologista Gabriel 
Saragó, é um capítulo à parte: ingredientes naturais, bebidas de alta 
qualidade e muita criatividade são os segredos dos drinques. 

Avenida Borges de Medeiros, 2497 (entrada lateral)
Diariamente, das 10h às 24h
(54) 3295-5900

 /borealrasen

RASEN BIER
 A Cervejaria Rasen Bier, primeira cervejaria de Gramado, 
criada em 2008, já conquistou uma importante representação e 
reconhecimento nacional. Agrandando desde os paladares mais 
experientes até aqueles que apenas desejam apreciar uma boa 
cerveja, a cervejaria artesanal coleciona prêmios como a medalha 
ouro na cerveja Dunkel, conquistada no V Concurso Brasileiro 
de Cervejas, em Blumenau/SC, que ocorreu em maio de 2017. 
Concorrendo com mais de 200 rótulos, a avaliação contou com 60 
jurados de renomes nacional e internacional. Na visitação à fábrica, 
é possível conhecer todo o processo de fabricação da cerveja na 
Serra Gaúcha. Os visitantes são convidados a degustar os tipos de 
cerveja, harmonizados com chocolate de malte, em dois formatos: 
Degustação Standard, com chopp 300ml e Degustação Premium, 
com 5 tipos de cerveja.

Rua Cândido Godoy, 82
(54) 3295-5900
www.rasenbier.com.br

RASEN DEUTSCH BAR
 Celebrando as tradições de quem gosta de uma boa cerveja, 
o Deutsch Bar é um bar temático, tipicamente alemão, com um 
cardápio peculiar, que vai desde sopas até joelho de porco. 
 Você pode degustar as opções apreciando a vista do centro de 
Gramado, com mesas e cadeiras na calçada. Ideal para um happy 
hour para fechar um dia de passeios. O bar é tão diferente e 
apreciado que, com menos de um ano de funcionamento, já possui 
três unidades somente em Gramado.

Av Borges de Medeiros, 2512 
Av. Borges de Medeiros, 2738
Diariamente, das 9h às 17h30min
(54) 3295-5920

 /rasendeutschbar
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Entretenimento - Snowland

 Desde sua inauguração, o Snowland já acumula 1 milhão de 
visitantes em suas atrações como pistas de patinação, de esqui e de 
snowboard, além do espaço para caminhadas na neve e exploração 
à montanha nevada. 
 Em toda sua imensa área coberta por neve, pessoas de todas as 
latitudes, vestidas com roupas apropriadas para o frio (disponíveis 
no parque) entram em contato com um universo surpreendente de 
atrações esportivas, lúdicas, teatrais e gastronômicas.
 Dentre os destaques esportivos estão o tubing (descida sobre 
uma boia por 90 metros de rampa), a prática de ski e de snowboard. 
Para garantir a diversão e a segurança, o parque disponibiliza a 
contratação de uma aula na Escola de Neve (a primeira do Brasil), 

com instrutores treinados e emissão de certificado. A gastronomia 
fica por conta do Hot Café, onde é possível apreciar um chocolate 
quente, sob um clima típico dos alpes, ao pé da montanha, atividade 
antes inimaginável em terras brasileiras. Para complementar, do lado 
de fora desse ambiente de -5ºC, no Vilarejo Alpino, a badalada pista 
de patinação, o cinema 7D, um pub com vista panorâmica para a 
montanha, atrações teatrais e muitas opções de compras para 
guardar esta memorável experiência. 
www.snowland.com.br  

 /SnowlandGramado
Fone: (54) 3295 6000

SNOWLAND, 
UM AUTÊNTICO VILAREJO ALPINO

 A Serra Gaúcha, campeã em temperaturas negativas, atrai muitos 
turistas de olho no termômetro e na possibilidade de curtir dias 
com neve. Para satisfazer este desejo foi criado em 2013, na cidade 
de Gramado, o Parque Snowland. Em uma área de 16 mil m², sendo 
8,1 mil m² dedicados à neve, com direito a uma montanha de neve 
com mais de 120 metros de extensão, o empreendimento recria um 
vilarejo alpino, proporcionando um clima europeu e reproduzindo 
uma paisagem fantástica. 

Show de patinação 
 Dentro da programação de inverno do parque Snowland, os 
visitantes assistiram verdadeiros shows de patinação artística no 
gelo com atletas brasileiros que já participaram de importantes 
campeonatos internacionais. Dentre as estrelas, a brasileira radicada 
na Inglaterra, Débora Bell, com inúmeras medalhas em sua trajetória 
sobre os patins, Marcele Cataldo Pereira e Leonardo Araújo, 
patinadores com premiações internacionais. As coreografias foram 
criadas exclusivamente para a pista de gelo do único parque de neve 
indoor das Américas. A diretora de patinação artística da Confederação 
Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) Cris Garcia e o patinador 
do espetáculo Disney on Ice Eduardo Garcia assinaram a direção dos 
shows, que contaram, ainda, com figurinos de Maurício Gourlart. 
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Pista de recreação

Pub da montanha

Flokus

Escola de Neve

Oficina Tio Urso Elevador praça de alimentação

Escavação arqueológica
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Turismo e Negócios

 O Espaço Luxury, lançado em 2016, já conta com 95% dos 
espaços comercializados faltando quatro meses para a feira de 
negócios. Este espaço teve seu tamanho triplicado para 2017 pela 
alta demanda de destinos deste segmento. Uma das principais 
características é que no Espaço Luxury expositores e compradores 
cumprem agenda obrigatória de reuniões de negócios durante os 
dois dias de feira.  
 Alguns expositores confirmados no Espaço Luxury: Atlantis 
Resort, Bahamas, Turks & Caicos, Air Tahiti Nui e Tahiti Turismo, RCD 
Hotel, Viagens & Cia, Emirates Airlines, Mercatur Premium, Mexico 
(Los Cabos), Unique, Saint Andrews Hotel, Santa Monica, AM 
Resorts, Saint Mantin, Visit California, One & Only e Amawaterways, 
Hello Brazil, The Brando, Estalagem La Hacienda, Ilhas Seychelles, 
Xmart, Paradise Coast, Sail Rock Resort e Casa da Montanha.
 Em entrevista, a CEO da feira, Marta Rossi, destaca algumas das 
novidades da feira para este ano:

Evento já consagrado em sua 29ª edição, o que o FESTURIS 
irá apresentar de novo este ano? 
 A edição deste ano virá com muitas novidades e retorno de 
grandes marcas e destinos. Além disso, teremos ações com foco na 
Sustentabilidade. Em parceria com a Universidade de Caxias do Sul 
falaremos sobre o projeto carbono zero e também sobre o Ano 
Internacional do Turismo Sustentável, declarado pela ONU. Teremos 
a ampliação do Espaço Luxury, que foi lançado em 2016: triplicamos 
para esta edição em tamanho e número de expositores. Além disso, 
o FESTURIS terá a remodelação do Espaço LGBT, repaginação do 
Espaço Mice/Corporativo, que passará a ter agendamento obrigatório 
para 100 buyers convidados, programa de experiências e muito 
conteúdo em um seminário paralelo. Outra novidade importante 
é a criação do BUSINESS FESTURIS, um espaço econômico para 
quem quer participar do evento e possui budget baixo. Como nosso 
olhar é o mercado, queremos que todos possam estar no FESTURIS. 
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site:
www.festurisgramado.com

Qual o perfil do visitante que marca presença no FESTURIS?
 Recebemos empresários, executivos do setor de viagens e 
turismo, além de profissionais da nossa região, de todo o país e da 
América Latina. São profissionais brasileiros, argentinos, uruguaios, 
paraguaios e americanos. O FESTURIS não dá acesso ao consumidor 
final, é focado em profissionais do setor turístico, empresários e 
estudantes. Na última edição encomendamos pesquisa que levantou 
os seguintes dados: dos visitantes da feira, 46% foram dos estados do 
Sul do Brasil; 21% do mercado paulista; 26,1% dos demais estados 
brasileiros e 6,9% de estrangeiros. Foram 300 jornalistas credenciados.

Dentre os espaços (LGBT, Acessibilidade, Luxury, 
Entretenimento, Destinos Gastronômicos, Enoturismo, 
Cultural e Religioso, Tecnologia, Mice, Sustentabilidade e 
Turismo Verde) oferecidos no evento, há algum diferencial 
para esta próxima edição. Esses espaços já faziam parte de 
edições anteriores? Há algum entre eles que seja o de maior 
procura?
 Sim, já mencionamos acima. Sobre a procura, todos fazem 
sucesso dentro do seu nicho. O espaço que neste momento conta 
com maior comercialização é o Luxury, que está com cerca de 95% 
dos espaços comercializados.

E quanto às Salas de Capacitações (programação de oficinas, 
workshops, e palestras de forma ininterrupta), em média, 
quantos eventos paralelos ocorreram na última edição? 
Qual o número de visitantes recebidos e o que está sendo 
planejado para este ano?
 A feira em 2016 recebeu cerca de 14 mil profissionais visitantes, 
entre eles 8 mil compradores, segundo pesquisa. Para este ano nossa 
meta é manter este número positivo com relação à participação e 
também aumentar o número de compradores. Sobre a programação 
paralela, sempre pela manhã, ocorre o Congresso FESTURIS e a feira 
somente à tarde. Neste ano o Congresso ocorre nos dias 10 e 11 
de novembro, das 8h30min às 12h no Palácio dos Festivais. Já na feira 
são centenas de capacitações, workshops e muitas ações paralelas. O 
Serra Park conta com quatro salas de capacitações, mais uma Sala de 
Coletivas e duas arenas, que oferecem ao participante programação 
ininterrupta nas duas tardes de feira.

Os números registrados na feira têm se mantido estáveis nas 
últimas edições?
 Sim, temos apresentado um crescimento anual.

Quais as expectativas para este ano?
 Trabalhamos buscando melhores resultados para nossos 
expositores e participantes. Por isso, nossa preocupação maior é 
criar facilidades para aumentar a participação dos agentes de viagens 
e gestores de viagens, para ampliar o volume de negócios. Os 
números positivos de 2016: R$ 253 milhões em negócios gerados; 8 
mil profissionais compradores (não contabilizando aqui expositores, 
autoridades e imprensa); 2 mil marcas expositoras; 66 destinos 
internacionais; 22.000 m² de área construída e 64% dos participantes 
com poder de decisão. Acreditamos sinceramente em um acréscimo 
de participantes e trabalhamos para isso. Temos visto que há uma 
recuperação da economia, embora pequena, mas se percebe que a 
economia está se descolando da crise política, o que é muito bom.

Quais as razões para visitar o evento?
1- Segundo os profissionais do trade o FESTURIS é a melhor feira de 
negócios turísticos da América do Sul;
2- É uma feira que oferece resultados e qualificação para o profissional;
3- O perfil qualificado dos participantes: os profissionais que decidem 
sobre Turismo no Brasil participam do FESTURIS Gramado.

O FESTURIS Gramado
 Considerada uma das principais feiras de negócios turísticos da 
América do Sul, o FESTURIS Gramado terá em 2017 sua 29ª edição. 
São mais de 2.500 marcas expositoras, 22.000 m² de área e volume 
de geração de negócios que em 2016 ultrapassou os 253 milhões de 
reais em dois dias. A feira é segmentada e voltada aos profissionais 
do turismo como empresários, agentes, operadores, estudantes 
e imprensa. Em 2016 foram mais de 8 mil compradores e 14 mil 
participantes de mais de 60 países.

Inscrições e informações pelo site:
www.festurisgramado.com

TRARÁ NOVIDADES E NOVOS EXPOSITORES 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

O FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo 
ocorre de 9 a 12 de novembro de 2017. Considerado 
pelo trade um dos eventos mais completos e 
importantes da América do Sul, principalmente pela 
forte geração de negócios e expositores internacionais, 
o evento terá algumas novidades importantes para a 
29ª edição.

FESTURIS GRAMADO 
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Arquitetura - WJW Arquitetura & Design

NEVOEIRO
INSPIRADOR

 Dividindo o tempo entre os endereços de Porto 
Alegre e da Serra, a dupla que criou a marca WJW, 
Wagner Brasil e José Wilson Coronel, descobriu, em 
Canela, um jeito “cool “ de viver. Estas imagens mostram 
a forma tranquila de habitar a Casa Nevoeiro (todas 
suas obras são batizadas com criativas nominações) na 
paradisíaca Serra Gaúcha. 

  Sobre sua forma de projetar, são categóricos: “fazer o melhor 
por menos”. Avaliam que o bom projeto é fator de economia e 
valorização do bem.
 “Uma construção é muito mais do que a simples edificação de 
paredes ou complementos. Na atual fase, para criarmos melhor, 
dedicamos algum tempo ao ócio criativo. O ar de Canela nos 
inspira”, revelam.

Fo
to

s: 
Cá

ss
io

 B
re

zo
lla



130 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 131

 O escritório de Wagner Brasil e José Wilson Coronel criou o 
projeto de todos os espaços desta elegante morada no Terraville, 
zona sul da capital gaúcha. Os clientes, uma família que desfruta da 
maior cumplicidade com a WJW Arquitetura, concretizaram seus 
desejos plenamente.   
 Com proporções generosas, o salão ao fundo da residência, com 
vista ao pátio, foi destinado ao living, jantar e cozinha gourmet. A 
escolha de porcelanato tom off White, comum a toda residência, 
confere integração aos ambientes. Grande painel em Ébano de 

Macassar, com acabamento alto brilho, agrega lareira em mosaico de 
ardósia com relevo, som e TV. Sutilmente, em seu interior, acomoda 
cristaleria e importante acervo de louças e prataria da família.
 No espaço de living principal, a partir da monocromia dos 
estofados, sobressai o arrojado tapete Punto e Filo, criação da WJW. 
Suas cores vibrantes imprimem sentido impactante ao ambiente. 
Destaque importante é o projeto luminotécnico, criado de maneira a 
pontuar recantos sem que os aparelhos interfiram na ambientação. A 
tecnologia se alia à arte.

 O jantar, composto por duas mesas com bases em aço para 12 
pessoas com vista do jardim, enfatiza a elegância das formas, em sua 
simplicidade, e permite grandes reuniões de amigos. 
 Cozinha gourmet, com serviço de bar, se volta para o espaço social 
conferindo integração total aos ambientes. Contornado por espelhos, 
o fundo é um retábulo como grande moldura onde, em sua parte 
posterior, está a cozinha funcional da residência. Por entre cortinas 
leves, se observa o pôr do sol de Porto Alegre.

wjw@wjw.com.br
Rua Amélia Telles, nº 90, conj. 504 - Porto Alegre/RS 
Fone/fax (51) 3332 5282
Rua José Luiz Correa Pinto, nº 1392, A - Canela/RS
Fone/fax (54) 3282-8481

Alabastro Tecidos - Cortinas, papéis e tecidos
Essenza Casa e Jardim - Mobiliário, estofados e adornos
Bello Bagno - Pisos e revestimentos
Jasmin Tapetes
Marcenaria Cavallin
Florense - Móveis planejados 
Fernando Thumn - Paisagismo
LKF - Arquitetura

Parceiros da WJW Arquitetura neste projeto:

REQUINTE
NO TERRAVILLE
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 Do novo artesanato brasileiro, da madeira 
trabalhada lentamente, do trançado de palha 
orientado pelo design das feiras européias, nascem 
peças com personalidade de obras de arte. São um 
questionamento sobre a perenidade das escolhas 
modernas, valorizando o pequeno atelier e o 
fomento microeconômico. São, também, uma aposta 
atemporal que reflete nossa genuína brasilidade. 

UM ENDEREÇO PARA O
Home Design

Brunno Jahara
 O carioca Brunno Jahara e a brasiliense Patrícia 
Bagniewsky ressignificam garrafas de vinho em 
vasos numerados e exclusivos. Com auxílio de uma 
cooperativa de mulheres da capital federal, as garrafas 
coletadas passam por técnicas artísticas e de reciclagem, 
valorizando o objeto comum ao observá-lo sob um 
novo prisma. Fitas de cobre finalizam o design.

Gica Castro
 De florestas recuperadas às margens do Araguaia, 
pescadores e artesãos dão nova vida a galhos e troncos no 
sul mineiro. O trabalho de Gica Castro eleva o contorno 
orgânico e a textura natural da madeira ao nível escultural, 
apresentando centros de mesa que reverenciam a 
natureza e fomentam a economia local. 

André Ferri
 Das ferramentas tradicionais de marcenaria herdadas 
do avô, o arquiteto e designer André Ferri constrói peças 
de mobiliário que revivem a originalidade do móvel 
brasileiro. Uma tênue linha mescla o processo centenário 
com linhas atuais, apresentando poltronas, luminárias e 
cadeiras ímpares. 

Stefano Sandonà
 Da Itália vem o design, executado por habilidosas 
mãos na serra gaúcha. A soma de uma linha de produção 
com tecnologia de ponta ao acabamento manual do 
artesão traz à luz a série de poltronas Talea, dos designers 
Stefano Sadonà e Sabrina Betinni. A espuma líquida 
injetada na estrutura de alumínio garante ergonomia. O 
forro removível assegura manutenção e atualização ao 
gosto do cliente. 

Casa de Alessa
Rua Silva Jardim, nº 120
www.casadealessa.com.br
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Conheça a Casa de Alessa
 A Casa de Alessa traz móveis e objetos 
exclusivos que primam pela valorização autoral e 
sustentabilidade. A loja fica na Rua Silva Jardim, 120, 
um efervescente endereço do bairro Auxiliadora. 
Entre ambientes decorados e um quê de garimpo 
de ideias, um café recebe os clientes e oferece 
um caloroso espaço para encontros informais e 
reuniões. Palestras e exposições movimentam o 
calendário de arquitetos e designers. A loja virtual 
democratiza e amplia ainda mais essa presença: 
www.casadealessa.com.br. 

NOVO ARTESANATO BRASILEIRO
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DESIGN DE AUTOR 
E UMA CURADORIA DO

 Ao destacar o trabalho autoral de designers de 
várias partes do Brasil, a Casa de Alessa firma uma 
tendência de consumo mundial: o resgate de valores 
enraizados em tradições locais, transformando-
os em uma inspiradora e belíssima fonte de estilo 
e décor. Parcerias trazem constantemente - e com 
exclusividade - novidades assim a Porto Alegre.
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Cidadania Italiana - Cônsul Nicola Occhipinti

Como é o dia a dia no consulado?
 São horas bem flexíveis. Se não tenho compromissos de trabalho 
externos, pode acontecer que fique no escritório até à meia-noite. 
Respondo uma média de 100 e-mails por dia, que vão desde a 
solução geral de questões, ou problemas específicos relativos 
aos serviços consulares, através de consultas constantes com os 
funcionários (trabalho em equipe); assistência aos compatriotas 
para emergências (fatais ou prisionais), até todos os tipos de auxílio: 
apoio institucional econômico e de rede para empresas italianas 
interessadas em exportação e/ou investimento no RS, em estreita 
colaboração com a Câmara de Comércio Italiana no RS e com 
instituições gaúchas públicas e privadas, bem como a promoção da 
língua e cultura italiana.

Importância da imigração italiana para o desenvolvimento do 
Rio Grande do Sul.
 A colonização italiana foi fundamental para o desenvolvimento 
socioeconômico do Rio Grande do Sul. Hoje, mais de três 
milhões de gaúchos têm origens italianas. O RS é um pedaço da 
Itália, especialmente considerando o amor incondicional que os 
descendentes de italianos têm à pátria dos seus antepassados, 
considerada uma segunda casa. Devido a esses profundos laços de 
sangue e sentimentais (o RS pode ser considerado um Estado de 
cultura predominantemente italiana), os descendentes de italianos 
no RS são um capital humano inestimável que a Itália precisa valorizar, 
reconhecendo o maior número possível de cidadanias e reforçando 
a promoção econômica e cultural.

IL PASSAPORTO È ROSSO

Quem pode requerer a cidadania italiana?
 Todos os descendentes por linha paterna de italianos nascidos na 
Itália que emigraram depois de 17 de março de 1861. Do Vêneto, 
os que emigraram depois de 1866 e de Trento e determinadas 
províncias de Friuli depois de 1920. Por linha materna (filhos de 
mulheres italianas nascidos antes de 1º de janeiro de 1948) devem 
recorrer por via judicial, ao tribunal de Roma, por meio de um 
advogado na Itália.

Quais os passos para obter a cidadania italiana?
 Primeira etapa, se colocar na fila (gratuitamente, com os 
integrantes da família interessados) para entregar a documentação 
no Consulado, seguindo as instruções no site e enviando por e-mail 
o formulário preenchido disponível no site do Consulado Geral 
www.consportoalegre.esteri.it Depois, recolher as certidões “inteiro 
teor” de nascimento, casamento e óbito de todas as gerações da 
árvore genealógica. Estas certidões precisam ser legalizadas em um 
cartório ou tabelionato, junto às traduções, também apostiladas.

Como são os processos hoje?
 Hoje, Porto Alegre tem 7.700 famílias na lista de espera. Para 
uma média de sete pessoas por família, falamos em cerca de 50.000 
pessoas na fila de espera. É necessária uma hora de trabalho para 
reconhecer uma “cidadania jure sanguinis”. Sendo assim, são 50.000 
horas de trabalho. Com um funcionário sozinho em tempo integral, 
isso equivale a 28 anos de trabalho.
 Com três funcionários em tempo integral, precisamos de nove 
anos. Com seis funcionários, de quatro anos e meio.

Atividades do Consulado.
 Tratamos de responder de forma amigável a todos os usuários, 
tanto aos cidadãos italianos como aos descendentes. Em caso de 
dúvida, nós interpretamos a lei de forma favorável para as partes 
interessadas. Almejamos contratar mais recursos humanos para 
acelerar o ritmo de reconhecimento da cidadania italiana, com 
a aprovação ministerial, que esperamos receber em breve. Uma 
novidade introduzida no ano passado é a possibilidade de pagar com 
cartão de débito, o que aliviou o nosso trabalho e poupa tempo 
tanto aos usuários como aos funcionários do Consulado.

Made in Italy, ainda é possível? 
 Fabricar dentro da Itália é difícil, mas sempre possível. Em função 
de sua história peculiar, a Itália tem muitas diversidades extraordinárias, 
que tornam o território italiano cheio de patrimônios culturais da 
humanidade. Sendo a Itália o berço de vários componentes da 
civilização ocidental como o estilo de vida, o design, a enogastronomia, 
as inovações e as tecnologias mais avançadas se desenvolvem na 
bota tricolor. Por estes motivos, a Itália segue como líder e referência 
mundial em vários setores. Então, os produtos Made in Italy ainda 
têm (e seguirão tendo no futuro próximo) uma força e um fascínio 
extraordinário.

Locais imperdíveis na Itália.
 Regiões da Sicília, Puglia, Toscana, Sardenha, Roma e Tivoli (perto 
de Roma), além do Vêneto. 

Nicola Occhipinti
Console Generale d’Italia
Porto Alegre, Rio Grande do Sul
www.consportoalegre.esteri.it

 /ItalConsPortoAlegre

 O cônsul geral da Itália em Porto Alegre Nicola Occhipinti ingressou 
na carreira diplomática em 1997, atuando ativamente, além de duas 
vezes em Roma, em Singapura, Buenos Aires, Finlândia e, na capital 
gaúcha, desde julho de 2014.  Concedeu entrevista exclusiva para 
a Revista Onne & Only, abordando questões de extremo interesse 
para os ítalo-brasileiros. Só no Rio Grande do Sul, mais de um terço 
da população tem origens italianas... Então, buona lettura!

Antigo teatro grego de Taormina - Sicilia

Puglia

Firenze - Toscana

Vaticano - Roma

Nicola Occhipinti

LA VITA È BELLA
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Rua Dinarte Ribeiro, 148 | Moinhos de Vento
Estacionamento no local (entrada pela Maurício Cardoso, 71) | Fone 51 3276 2557
Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 19h às 2h e domingo das 17h às 24h.

 elevendinnerroom |  /elevendinnerroom
elevendinner.com.br

O Eleven Dinner Room proporciona um ambiente inovador, reunindo 
entretenimento, música e uma excelente gastronomia contemporânea. Ideal para 
um jantar inesquecível e para o seu evento privado ou corporativo de pequeno 
a grande porte. Reservas e condições especiais para eventos: 51 3276 2557.

U M A  E X P E R I Ê N C I A  Ú N I C A
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Investimento EB-5 / Green Card

WELCOME  TO
AMERICA

 O visto de investidor EB-5 (EB-5 Investor Visa Program, 
administrado pelo Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados 
Unidos) tornou-se muito popular entre pessoas interessadas em 
residência permanente e que querem uma segunda cidadania. Sem 
falar, é claro, desfrutar de uma economia estável, bom sistema de 
ensino, tranquilidade para aposentadoria e localização perto da 
América do Sul.
 O visto de investidor EB-5 gerido pela Atlantic American Partners 
é uma ótima opção conservadora, que tem no seu histórico 100% 
de aprovação. A empresa patrocina projetos EB-5 desde 2010 e já 
concluiu com êxito 25 projetos EB-5, investindo quase 250 milhões 
de dólares de capital EB-5 e ajudando quase 500 famílias com seu 
processo de imigração. 

Grupo Atlantic American Partners
www.atlanticamericanpartners.com
www.ceaworldwide.com
rroden@atlanticamericanpartners.com

Hotel Le Meridien Tampa (Flórida), antigo prédio da US Federal Courthouse, 
é um dos 25 projetos já finalizados.

Olivia Heredia, Rosie Roden, JoAnn Covington, Ming Jung, Cristen Carlson, Gar Lippincott, 
Brittany Johnson Cormack e Brad Snyder

Ponte do Brooklyn - Nova Iorque

 Em um mundo globalizado, ter mais de um 
passaporte pode ser bem vantajoso. Muitos países 
como Austrália, EUA, Canadá e França oferecem 
programas de residência e cidadania.  A ideia é fazer as 
malas e viver nos Estados Unidos? 

 Rosie Roden é natural do Rio de Janeiro e associou-se ao Atlantic American Partners em 2016 
como diretora global de desenvolvimento de negócios, representando a empresa na Europa, Ásia 
e Oriente Médio. Em sua trajetória já atuou como Diretora de Desenvolvimento de Negócios e 
Liaison Brasileira para um grupo na área de advocacia de imigração. Trabalhou extensivamente na 
América Latina, é membro e tem participação ativa na Câmara de Comércio Brasileira na Flórida 
e em outras organizações. Possui Bacharelado da Universidade da Califórnia em Berkeley e um 
Mestrado em Administração Pública e Administração pela Universidade de Harvard.

 A Atlantic American Partners, integrante de um banco de 
investimento (CEAworldwide.com) e de um gestor de fundos de 
Private Equity, atua como um gerente/conselheiro de ativos para os 
investidores do EB-5. Através de extensas redes e relacionamentos, 
analisam mais de 300 oportunidades de desenvolvimento a cada 
ano e selecionam apenas as que melhor atendem aos requisitos 
do programa EB-5, disponibilizam investimento seguro e geram 
lucro significativo. Subscrevem, negociam e gerenciam todos os 
ativos em benefício dos investidores, não o desenvolvedor. Além 
disso, estruturam uma saída em cada projeto, cinco anos após o 
investimento inicial, para devolver capital aos investidores depois de 
terem recebido o Green Card.
  

Rosie Roden
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Odontologia - Dr. Gustavo Caetano

Planejamento, personalização e previsibilidade 

 A odontologia moderna tornou possível a obtenção de um 
sorriso altamente estético, personalizado e com uma previsibilidade 
de tratamento muito próxima da perfeição. As lentes de contato 
dental estão aí para exemplificar isto.
 Os conceitos atuais, baseados em ciência, permitem ao cirurgião 
dentista promover e manter saúde de uma maneira muito mais 
eficaz do que há algumas décadas. 
 As diferentes especialidades odontológicas devem trabalhar 
conjuntamente a fim de promover e manter saúde, permitindo que 
as pessoas possam buscar o “sorriso perfeito”, sempre procurando 
tratamentos altamente estéticos e duradouros.
 O sorriso é o nosso cartão de visitas, e a obtenção do sorriso 
perfeito é alcançada através de referências intraorais e faciais 
de maneira individual, com o objetivo de tornar cada sorriso 
personalizado e harmônico. 
 O tratamento estético é um trabalho relativamente rápido na 
sua execução, muitas vezes, nos casos de lentes de contato, em 
quatro consultas conseguimos finalizar o tratamento. O que deve ser 
levado em consideração são as etapas prévias aos procedimentos 
estéticos. O paciente deve realizar todos os tratamentos necessários 
para a obtenção de saúde e posicionamento adequado dos dentes, 
de maneira a permitir que o tratamento estético seja o mínimo 
invasivo possível e tenha uma durabilidade longa.

CONSTRUÇÃO DO
 “SORRISO PERFEITO”

Dr. Gustavo Caetano
Odontologia Estética / especialista em prótese dentária / mestre em odontologia
www.drgustavocaetano.com.br
gustavo@drgustavocaetano.com.br

 drgustavocaetano

O TRATAMENTO ESTÉTICO 
É UM TRABALHO 

RELATIVAMENTE RÁPIDO 
NA SUA EXECUÇÃO, 

MUITAS VEZES, NOS CASOS 
DE LENTES DE CONTATO, 
EM QUATRO CONSULTAS 

CONSEGUIMOS FINALIZAR 
O TRATAMENTO. O QUE 

DEVE SER LEVADO EM 
CONSIDERAÇÃO SÃO 

AS ETAPAS PRÉVIAS 
AOS PROCEDIMENTOS 

ESTÉTICOS.

Etapas do tratamento estético reabilitador: 

 Coleta de dados – informações importantes referentes à 
expectativa do paciente, o que ele está buscando. O sucesso 
do nosso tratamento está relacionado a atingir a expectativa do 
paciente. 
 Fotos faciais e intraorais permitindo realizar um planejamento 
virtual do sorriso, que é uma excelente ferramenta de comunicação 
entre o dentista, o paciente e o técnico de laboratório que será o 
responsável por transformar o nosso planejamento em algo real. 
Modelos de gesso para estudo onde serão realizados os 
enceramentos diagnósticos de acordo com o planejamento virtual 
realizado no computador.

Prova – previsibilidade 
 Nessa segunda consulta será realizado o test drive do novo 
sorriso. Através de uma guia, vamos transferir o que foi planejado 
para a boca do paciente, permitindo que tanto o paciente como 
o profissional vejam o resultado planejado para aquele sorriso, 
tornando o resultado final extremamente previsível. Verificamos 
o resultado final do tratamento sem nem ao menos ter realizado 
nenhum tipo de desgaste nos dentes.
 E, através desse posicionamento pré-estabelecido, saberemos 
exatamente onde será necessário realizar desgastes ou não nos 
dentes remanescentes. 
 Assim como pode ser realizado este tipo de teste estético 
em dentes saudáveis, permitindo corrigir forma, cor e pequenos 
posicionamentos melhorando a harmonia do sorriso, podemos e 

devemos usar também este tipo de planejamento em casos com 
dentes parcialmente destruídos ou até mesmo em dentes perdidos 
que serão reabilitados através de diferentes tipos de implantes e 
próteses dentárias. É fundamental que o paciente e o profissional 
visualizem o resultado final do caso, antes de ser entregue o trabalho. 
Muitas vezes o paciente vai para casa com o projeto final “na boca”, 
sendo assim possível mostrar aos familiares o resultado pretendido, 
a fim de ter certeza do tratamento proposto. É importante ressaltar 
que nesta etapa é possível realizar todo e qualquer reparo ou 
alteração solicitados para adequar a algum ajuste estético, fonético 
ou funcional.
 Cada detalhe deve ser planejado para se obter o melhor resultado 
possível de maneira totalmente individualizada e personalizada. 
Após o planejamento adequado, a etapa de execução e entrega 
é concretizada de forma rápida. Em uma consulta se realiza as 
adequações necessárias e moldagem e, na consulta seguinte, é feita 
a entrega do trabalho previsto. 
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Cirurgia Plástica - Dr. Antônio Carlos Minuzzi Filho
Fo

to
: F

er
na

nd
o 

Co
nr

ad
o

 
Convivendo com pacientes que realizaram cirurgias 
plásticas de abdômen, podemos constatar importantes 
mudanças que estas cirurgias trazem. Mulheres que 
passaram por gestações ou importantes oscilações de 
peso são as principais candidatas para realização da 
cirurgia plástica abdominal, que envolve o tratamento 
não só do excesso de pele e gordura, como também o 
reposicionamento dos músculos do abdômen.
 

1 - ESTÉTICA 
O primeiro e mais óbvio benefício é a melhora estética da 
região abdominal, retirando todo excesso de pele e gordura e 
reposicionando os músculos. Ocorre mudança muito positiva com 
relação à beleza do contorno corporal.
 
2 - AUTOESTIMA 
Alguns trabalhos científicos já constataram objetivamente a 
importante melhora da autoestima nas pacientes que fizeram 
plásticas abdominais. No dia a dia do consultório é muito gratificante 
ver essa mudança.

142 ONNE&ONLY

 
3 - VIDA SEXUAL 
Trabalhos realizados com pacientes pós-abdominoplastia 
demonstraram importante melhora na vida sexual, parte pela 
melhora da autoestima, mas também pelo fato de que a retirada 
do excesso de pele tende a dar mais conforto e prazer durante a 
relação sexual.
 
4 - MANUTENÇÃO DO PESO 
Pacientes pós-abdominoplastia parecem ter um estímulo a mais para 
manter o controle na dieta e atividade física para assim conseguir 
controlar melhor o peso.
 
5 - POSTURA 
Correção dos músculos abdominais e retirada do excesso de pele e 
gordura pode melhorar a postura corporal dos pacientes.
 
Na minha opinião, poucas cirurgias transformam de maneira tão 
positiva a vida do paciente quanto a abdominoplastia. 
 

5 Benefícios da Abdominoplastia 
“TUMMY TUCK”

Dr. Antônio Carlos S. Minuzzi Filho
Membro Titular Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)
Membro Internacional da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS)
CREMERS 32148
CREMESP 188610
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Alfaiataria - Mauricio Placeres

 Foi com o pai que o alfaiate uruguaio radicado em Porto Alegre 
Mauricio Placeres aprendeu a arte de vestir pessoas. A Mauricio 
Placeres – Genuine Custom Tailoring nasceu em 2009, após 
uma temporada de estudos do empresário em Madri, na Espanha. 
Sempre antenado e conectado com as tendências de alfaiataria no 
mundo todo, Mauricio é o idealizador da primeira alfaiataria nobre 
do Rio Grande do Sul e vem se destacando no universo da moda 
masculina por seus trajes exclusivos, elegantes e fabricados utilizando 
a melhor matéria-prima. 
 “Sempre gostei de moda e de vestir bem as pessoas. Dar 
significância à roupa que elas estão levando é uma inspiração para 
mim. Nos nossos trajes, é possível perceber que estamos conectados 
com o que homens do mundo todo estão vestindo, característica 
que é facilitada pela nossa proximidade com as grandes grifes de 
luxo mundiais”, revela Mauricio.
 Mauricio é do mundo. Nasceu no Uruguai, mora no Brasil e já 
residiu na Espanha e França. Pelo menos quatro vezes por ano, o 
estilista vai para Europa, onde visita clientes, fornecedores e participa de 
feiras importantes. Inspirando-se no homem italiano, tradicionalmente 
reconhecido por sua elegância, no lifestyle francês e na etiqueta 
britânica, oferece aos clientes o melhor da alfaiataria. “Vestir-se bem 
é falar muita coisa sem ter que dizer nada. O que vestimos precisa 

VESTINDO COM
NOBREZA

ser uma expressão do que somos de verdade. Precisamos nos sentir 
bem com a roupa, adequar ao próprio estilo”, comenta.
 O atendimento da grife também segue a linha do mercado 
europeu. Exclusivo e personalizado, levando em conta o estilo pessoal 
de cada cliente. O foco da Mauricio Placeres Tailoring são homens 
de bom gosto, noivos, que representam 60% do faturamento, 
empresários, executivos e advogados. Pela ampla atuação no 
mercado de casamentos, a grife é o principal nome em trajes de 
festa do sul do país.
 Com a grande aceitação e crescimento da grife, Mauricio 
expandiu a marca. Além da alfaiataria sob medida, a empresa oferece 
serviços que atendem o mercado de luxo mundial: a MP Trade 
representa tecidos europeus para o mercado brasileiro, ademais 
de confeccionar e comercializar tecidos peruanos para o mercado 
de luxo francês. Na cartela de clientes estão Yves Saint Lauren, Karl 
Lagerfeld, John Galliano, entre outros. 

Rua 24 de outubro, 435 / 21
Porto Alegre
Fone (51) 3377 4533

 /mptailoring
 mptailoring

www.lojatextura.com.br

T E C I D O S  E  R E V E S T I M E N T O S

 /texturatecidos
 texturatecidos
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PORTO ALEGRE
Galeria arte&fato 
 Na Galeria arte&fato, em 26 de agosto, ocorrerá a abertura da 
exposição Quatro Pintores Figurativos, com trabalhos de Eduardo 
Miotto, Ricardo Frantz, Vladenir Costa e Francisco Sanchez; em 26 de 
setembro, na Sala A, o arquiteto porto-alegrense Marcelo Pferscher 
reunirá pinturas e objetos; e, na Sala B, o argentino Kiran irá apresentar 
fotos em grandes formatos e Luis Zubaran apresentará pinturas. 
Galeria arte&fato, Rua Protásio Alves, 1893, Porto Alegre/RS.
Tel.: (51) 3333 9044. artefatogaleria.blogspot.com.br

Pinacoteca Ruben Berta 
 A exposição 4 Mulheres, 1 Centenário, com curadoria de Blanca 
Brites e Paulo Gomes, na Pinacoteca Ruben Berta, é uma homenagem 
ao centenário do nascimento de quatro artistas:  Alice Soares, Alice 
Brueggemann, Cristina Balbão e Leda Flores. Pinacoteca Ruben Berta, 
Rua Duque de Caxias, 973, Centro Histórico, Porto Alegre/RS. Visitação até 
setembro. Tel.: (51) 3289 8292.
pinacotecasaldolocatellierubenberta.blogspot.com.br

Paço dos Açorianos
 No Paço, ocorrem duas exposições imperdíveis: Imagens 
Incontornáveis – a fotografia da Pinacoteca Aldo Locatelli, com 
visitação até 8 de setembro; e Matéria e expressão - o tridimensional 
na Pinacoteca Aldo Locatelli, mostra de longa duração. 
Paço dos Açorianos, Praça Montevidéu, nº 10, Centro Histórico, Porto 
Alegre/RS. Visitação: das 9h às 12h e das 13h30min às 18h, de segunda 
a sexta. acervo@smc.prefpoa.com.br 

MARGS
 O MARGS apresenta, dentre outras, as seguintes exposições: 
Gelson Radaelli, com visitação até 10 de setembro; a exposição do 
acervo do MARGS terá visitação até 24 de setembro; Uma Possível 
História da Arte do Rio Grande do Sul – Os Clubes de Gravura e a 
Permanência do Suporte terá visitação até 8 de outubro; em 26 de 
setembro será aberta a exposição de Maristela Salvatori, com visitação 
até 19 de novembro. 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), Praça da 
Alfândega, S/N, Centro Histórico, Porto Alegre/RS. Tel.: (51) 3227 2311. 
www.margs.rs.gov.br

05 questões para Paulo Gasparotto
 O sempre elegante colunista Paulo Gasparotto, presença imprescindível nos eventos sociais mais 
marcantes, grande apreciador e incentivador das artes, ao completar 50 anos de uma impecável trajetória 
no jornalismo gaúcho, inaugura o seu próprio portal de notícias: www.paulogasparotto.com.br. Nesta 
edição, Paulo Gasparotto nos agracia com seu parecer sobre algumas questões. 
1. Em sua opinião, o colunismo social, tal como o conhecemos, sobreviverá à era digital?
 O colunismo tem se modificado no decorrer dos tempos, como as demais áreas do jornalismo. 
Costumo dizer que a coluna social se democratizou com as facilidades oferecidas pela internet. Todo tem 
oportunidade de fazer seus relatos a respeito de seu cotidiano e emitir as mais variadas opiniões. O risco 
é aderir à espetacularização da banalidade como definiu um jornalista de São Paulo.
2. O que é elegância, na sua opinião? 
 Gosto de definir elegância como procurar ter um estilo de acordo com o seu tipo físico e sua 
personalidade. Mas, sem esquecer que a verdadeira elegância está nas atitudes, como respeitar aos outros, 
sem ser invasivo, e, sobretudo, sem causar mal-estar ao próximo.
3. Cartier-Bresson ou Helmut Newton?
 Os americanos, entre alguns conceitos de bem viver, costumam dizer “never compare”. Cartier-
Bresson é um mestre consagrado, Helmut Newton tem poesia e encanto. Admiro os trabalhos de ambos.
4. Qual é o seu sonho ainda não realizado?
 Embora tenha perseguido e realizado muitos sonhos, e sempre fui muito cheio de fantasias e aspirações malucas, continuo cultivando os 
sonhos... Um deles é aprender a andar de skate, apesar de certo temor.
5. Fale do amor e do que este sentimento representa em sua vida.
 Durante minhas conversas com o cineasta Zeca Brito, preparando os curtas para apresentação nas mostras do Shopping Iguatemi e 
no Santander Cultural, comentei que no decorrer da vida sempre estive amando, pois é a mola mestra para o trabalho e todas as demais 
realizações da existência. Assim como considero a ternura uma das mais importantes manifestações do amor.

Art & Arch
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“Tu em Poesia” - fotografias de Tatiane Ertel 
 As formas da natureza, a neblina, dias de chuva, o cotidiano, 
jogos de luz e sombra, inquietações e devaneios pessoais, dentre 
outros elementos, inspiram a fotógrafa Tatiane Ertel que, a partir de 
sua interação com as modelos, desenvolve um impecável trabalho 
autoral. Os ensaios fotográficos “Tu em Poesia” –  materialização 
do sensível e refinado conceito proposto por Tatiane, são registros 
visuais intensos, que relacionam o universo feminino a cenários 
naturais de beleza irretocável. www.tatiitat.com 

Café do MARGS 
 Com uma localização privilegiada, no interior do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli  (MARGS), situado na Praça da 
Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, o Café do MARGS 
se consolida, além de tradicional espaço dos apreciadores do bom 
café, como excelente ambiente para concorridos coquetéis, eventos 
privados e corporativos.  O Café do MARGS também oportuniza 
momentos de encontro com diversas expressões artísticas. Neste 
charmoso ambiente, que lembra os cafés europeus, além das 
delícias da gastronomia, os apreciadores das artes usufruem de 
apresentações musicais, saraus literários e exposições de fotografias, 
dentre outras atividades.
Fone: (51) 98904 0887 - cafedomargs@gmail.com 

Fábio André Rheinheimer, arquiteto, artista visual e curador 
independente, participou de diversas exposições coletivas, exposições 
individuais e salões de arte.  Atua profissionalmente nas áreas de 
arquitetura e artes visuais, em Porto Alegre, onde reside.
WhatsApp (51) 98182 5595

 /fabioandre.rheinheimer
 fabio_andre_rheinheimer

AGENDA COLUNA BELLUS

Fundação Iberê Camargo (FIC)
 A FIC apresenta: Depois do Fim e NO DRAMA – exposição 
pensada e desenhada pelo artista Eduardo Haesbaert. “Depois do 
fim é um projeto que responde, em caráter emergencial, ao senso 
de urgência que emana das sociedades contemporâneas diante da 
absoluta precariedade moral, afetiva, política e material a marcar 
nosso tempo e nossas vidas”, salienta Bernardo José de Souza, Diretor 
Artístico da FIC. Visitação até meados de agosto. 
Fundação Iberê Camargo (FIC), Av. Padre Cacique,  2000,
Porto Alegre/RS. Tel.: (51) 3247 8000.  www.iberecamargo.org.br 

Bolsa de Arte
Neste segundo semestre, a Bolsa de Arte convida para duas 
exposições: Fabio Cardoso, de 15 de agosto a 30 de setembro; e 
Eduardo Haesbaert, de 10 de outubro a 25 de novembro. 
Bolsa de Arte, Rua Visconde do Rio Branco, nº 365, Bairro Floresta,
Porto Alegre/RS. www.bolsadearte.com.br

RIO DE JANEIRO
MAM Rio
 A volta das Coleções MAM Rio, mostra que exibe mais de 100 
obras em séries, conjuntos, múltiplos, sequências e associações de 
artistas de diferentes nacionalidades e gerações, tem curadoria de 
Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes. Visitação até setembro.  
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), Av. Infante Dom 
Henrique, 85,  Rio de Janeiro/RJ. Tel.: (21) 3883 5600. www.mamrio.org.br

SÃO PAULO
MASP
 A exposição Toulouse-Lautrec em Vermelho, com curadoria de 
Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, apresenta algumas das 
mais célebres cenas de Toulouse-Lautrec, em diversos ambientes da 
vida noturna parisiense: cafés, salas de concerto e bordéis, dentre 
outros. Visitação até 1º de outubro. Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand (MASP), Avenida Paulista, 1578, São Paulo/SP. 
Tel.: (11) 3149 5959. www.masp.org.br

Foto: Fábio Del Re
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Arquitetura + Design + Arte
 Com a competência e desenvoltura 
que lhe são peculiares, Eleone Prestes 
apresenta seu portal de arquitetura, 
design e arte. Tudo feito com maestria 
e esmero. Coisas de Eleone, é claro! 
Confira: eleoneprestes.com
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www.zart.net.br

(51) 3022.0400 

Av. Plinio Brasil Milano 1689 | Loja 107. – Porto Alegre RS

/zarthomedesign

@zart_home_design

Cortinas

‘‘A claridade é uma justa repartição de sombra e luz.’’

cortinas . persianas . toldos
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ACENDA
O CHEF QUE 

EXISTE
EM VOCÊ.

SHOWROOM PORTO ALEGRE
Av Plínio Brasil Milano, 1689 | Loja 107
F: (51) 3022.0400

SHOWROOM LITORAL
Av Paraguassú, 5089
Xangri-lá/RS | F: (51) 3416.9070

 /Zart Home Design 
 zart_home_design

www.zart.net. br
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SHOWROOM PORTO ALEGRE
Av Plínio Brasil Milano, 1689 | Loja 107
F: (51) 3022.0400

SHOWROOM LITORAL
Av Paraguassú, 5089
Xangri-lá/RS | F: (51) 3416.9070

 /Zart Home Design 
 zart_home_design

www.zart.net. br

ONDE O DESIGN GRITA EM SILÊNCIO. 
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 Além de personal hair stylist, trabalham no local manicures, 
pedicures, massagistas, podólogos (um dos tratamentos mais 
procurados) e maquiadores. “O espaço também recebe clientes 
masculinos. É um ambiente para família, unissex”, acrescenta Ana.  
 Dentro de uma proposta de descontração, entre uma terapia e 
um tratamento, os clientes têm várias opções de comes e bebes na 
cafeteria do local e, para completar, uma boutique multimarcas de 
moda feminina. 
 Pensando em uma preparação para o dia do casamento tornar-
se ainda mais inesquecível, a Antonelly Espaço da Beleza oferece o 
Dia da Noiva, um exclusivo serviço com profissionais qualificados 
em um ambiente elegante e aconchegante. São três as possibilidades 
para as noivas: o bouquet, o véu ou a grinalda.  

 No pacote o bouquet, a noiva faz, antes, a prova de penteado e 
maquiagem, depilação completa com sobrancelha, limpeza de pele, 
máscara facial e hidratação capilar.  Pedicure, manicure, massagem 
relaxante, penteado e maquiagem finalizam o serviço, que é 
acompanhado de chá da tarde, colocação do vestido e assessoria 
completa. O véu é um pacote para a mulher mais tradicional, mas não 
menos requintada e exigente. A maquiagem e o penteado ganham 
elementos que vão surpreender a noiva, como cílios postiços, por 
exemplo. Depilação completa com sobrancelha, limpeza de pele, 
máscara facial, pedicure, manicure, massagem relaxante, penteado 
e maquiagem completam o serviço. Um delicioso chá da tarde, 
colocação do vestido e assessoria completa também estão incluídos. 

ESTÉTICA, CAFÉ E BOUTIQUE
ANTONELLY ESPAÇO DA BELEZA: 

Bem-estar e Saúde
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ANTONELLY - ESPAÇO DA BELEZA
Rua Mariante, 284, Moinhos de Vento - Porto Alegre
Fone: (51) 3026 3650
www.antonellybeleza.com.br

No coração do Moinhos de Vento, um novo espaço de 
saúde e estética abre suas portas, com um amplo menu 
de terapias e tratamentos. A empresária Ana Wachtigall, 
proprietária da Antonelly Espaço da Beleza, comenta: 
“O foco do empreendimento é qualidade, serviço e 
atendimento personalizado, realizado por equipe com 
experiência de mais de 15 anos no setor”. 

A grinalda é a opção para quem quer ser tratada como rainha. Além 
dos rituais de beleza e terapias mais completos, a noiva poderá 
relaxar e aproveitar o seu momento. “No Dia da Noiva, a cliente vai 
desfrutar de todos os mimos possíveis com todo o glamour, carinho 
e na maior privacidade, pois temos uma sala só para elas. Claro, 
deliciosos petiscos, espumante, sucos e água também estão inclusos”, 
complementa Ana. 

Ana Wachtigall
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RECOMENDAÇÕES 

Por Sergius Gonzaga

01) Contos Completos de Clarice Lispector
Bela edição reunindo todos os relatos curtos da grande escritora. 
Neles estão compendiados os propósitos literários da autora: 
seu interesse em desvendar a vida subjetiva das personagens, 
relegando a intriga narrativa a um plano secundário; as famosas 
epifanias (súbitas revelações da realidade interior ou exterior); 
mulheres enclausuradas em dolorosa solidão e em busca 
incessante da própria identidade; perpétua sensação de náusea 
das protagonistas, oscilantes entre o desconforto da contínua 
interrogação íntima e o desejo de estabelecer vínculos com 
o mundo objetivo. Para ler e reler com aquela atenção que 
Clarice exige para que penetremos em seu universo singular.

02) O Museu da Inocência - Orhan Pamuk
- Companhia das Letras
Esplêndido romance do maior ficcionista turco contemporâneo 
(Prêmio Nobel, 2006), autor de narrativas que sintetizam 
admiravelmente dramas pessoais com a conflituosa realidade 
de um país dividido em seus traços identitários: Ocidente X 
Oriente, costumes antigos e costumes modernos. Em O Museu 
da Inocência, o escritor cria um protagonista atormentado por 
louco amor que se perdeu, reconstituindo-o obsessivamente 
através de um triste museu de objetos. O museu funciona 
como uma espécie de desencadeador de lembranças e, 
também, como um retrato simbólico das contradições da 
sociedade turca. Trata-se, com certeza, de um dos melhores 
romances do século XXI.  

03) Diário da Queda - Michel Laub - Companhia das Letras
Recentemente indicado como leitura obrigatória para o 
vestibular da UFRGS, este romance do jovem escritor gaúcho 
confirma um talento de primeira linha na atual literatura 
brasileira. Verdadeiro drama da memória, centrado em 
representantes de várias gerações de judeus (o avô, o pai e o 
narrador), o relato sustenta-se em três tipos de diários pessoais, 
tendo sempre como sombra ameaçadora as lembranças do 
Holocausto, o Alzheimer do pai e a consciência culpada do 
narrador em relação a um ato coletivo de brutalidade que 
cometeu, em um colégio judaico, ao lado de outros colegas, 
contra um gói. Um texto surpreendente por sua densidade e 
poder verbal. 

04) 68 Contos de Raymond Carver – Companhia das 
Letras
Um dos contistas mais notáveis do século XX e, ao mesmo 
tempo, um dos mais desconhecidos, Raymond Carver (1938-
1988), cuja biografia é marcada por ciclos contínuos de 
infelicidade, escreveu infinito número de pequenas obras-primas 
que tomam a vida cotidiana norte-americana como assunto. 
Com estilo despojado e preciso, constrói um conjunto de 
relatos de forte impregnação realista, quase sempre dominados 
pela angústia, por atmosferas opressivas e pela sensação de 
absurdo da existência, com personagens inadequados a uma 
modernidade infeliz. A linguagem seca acentua o caráter cruel 
e, paradoxalmente, lírico dessas geniais narrativas curtas.

Literatura

DE LEITURA 
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05) A Ferro e Fogo - Josué Guimarães - LPM
Injustamente esquecida pelas novas gerações de leitores, a 
obra de Josué Guimarães insere-se na tradição rio-grandense 
de ficções realistas com acentuado gosto histórico, nos moldes 
de O Tempo e o Vento. É na trilha de Erico que Josué planejou 
uma trilogia sobre a colonização alemã em nosso estado, 
baseada nas sucessivas gerações de uma mesma família. A 
trilogia, no entanto, resumiu-se a duas obras: Tempo de solidão 
e Tempo de guerra. A primeira delas é que alcança os melhores 
resultados estéticos. A chegada dos imigrantes alemães, sua 
difícil adaptação a uma província quase bárbara, a violência 
cotidiana e a áspera faina do cotidiano são registradas com um 
vigoroso realismo imediato.  

06) Teresa Batista, Cansada de Guerra - Jorge Amado
- Companhia das Letras
Desprezado até certo ponto pela crítica literária, Jorge Amado 
continua encantando muitos leitores com suas obras cheias de 
energia dos instintos, sexualidade franca e incomparável alegria 
de viver. Dos romances publicados na sua chamada “segunda 
fase”, três se destacam sobremodo: Gabriela, Cravo e Canela, Os 
Velhos Marinheiros e Teresa Batista, Cansada de Guerra. Todos 
naturalmente já passaram pelo cinema e por séries de tevê, 
embora a tradução visual de Teresa Batista tenha sido menos 
feliz, pois se trata de obra com a mesma vibrante perspectiva 
vitalista do escritor, mas alavancada por algumas cenas de forte 
dramaticidade, como a subjugação da protagonista (que depois 
virará prostituta) a um violento capitão sertanejo.

07) A Guerra do Mundo - Niall Ferguson - Planeta
Trazendo como subtítulo A Era de Ódio na História, este 
alentado livro do historiador inglês Niall Ferguson resume em 
quase 900 páginas – esplendidamente escritas – a violência e 
os massacres inqualificáveis que ocorreram no século XX, não 
apenas durante as guerras mundiais, mas também durantes as 
guerras localizadas que se sucederam no período. Mais do que 
uma suma da sangueira universal, Ferguson tenta compreender 
os variados fatores que levaram a tantos e tão atrozes conflitos. 
Para quem gosta de História, uma leitura fundamental.

08) Jesus e o Ocidente - José Hildebrando Dacanal - 
Besouro Box
Terceira edição de erudita e impactante análise do cristianismo 
enquanto conjunto revolucionário de ideias. Alicerçado em um 
conjunto de perguntas essenciais (Quem foi Jesus de Nazaré? 
Como surgiu a religião chamada cristianismo? Quem eram os 
primeiros cristãos?), o professor gaúcho – em um texto não 
religioso – desvela aspectos pouco lembrados do cristianismo 
que contribuíram para a formação da cultura e do homem 
ocidental. Explica, sobremodo, como tal visão de mundo, nascida 
entre gente humilde alçou-se a uma ideologia totalizante e 
alcançou tamanho domínio no transcurso dos séculos.  

Ajudando pessoas, indústria e comércio a ter sucesso no setor do Luxo.

www.prconsultoriaemluxo.com.br | contato@prconsultoriaemluxo.com.br
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Design Gráfico - Junior Schön

O webdesigner e designer gráfico Junior Schön, residindo 
atualmente em Londres, cria obras digitais impressas em 
tela canvas com intervenção de tinta, despertando há 
anos o interesse da comunidade artística internacional 
e colecionadores.  

Qual a sua fonte de inspiração?
 Minha fonte é minha intuição. As ideias vêm à minha mente 
quando vou me inspirando em cidades, natureza e vida celestial.

Exposições mais relevantes.
 Participei de uma feira de arte no Museu do Louvre, Art Shopping, 
em parceria com Wanderley Nunes. Trabalho como diretor de Arte 
particular dele. Foram três fotos dos Lençóis Maranhenses. Fizemos 
também uma exposição em Padova na Itália, em 2016. Tenho parceira 
com a Galeria de Arte The Cult House, em Londres, desde 2014, e 
todos os anos participo das feiras de arte.

Como foi a recepção ao seu trabalho e sua proposta?
 Bom, geralmente eu recebo muitos elogios. Faço tudo com amor.
Minha proposta é ajudar as pessoas a desviar a atenção do lado 
negativo do materialismo e do egoísmo. Isso é muito autodestrutivo. 
Alexandra Loras, ex-consulesa da França, se encantou com meu 
trabalho e decorei a residência consular da França com sete obras.

Exposições agendadas. 
 Tenho duas exibições de arte durante 60 dias: 30 dias na 
biblioteca Álvaro Guerra, em Pinheiros, São Paulo, e 30 dias na 
biblioteca Monteiro Lobato, no centro. Inicia 25 de setembro na 
Álvaro Guerra. Serão 10 obras. Terá algumas surpresas. 

Qual o procedimento para aquisição de suas obras? 
 A compra é feita através do site ou com meu assessor (www.
schondesign.com). 

São peças únicas ou você trabalha também com produção 
em série?
 Existem peças únicas, mas geralmente são 21 cópias de cada. 
Tem algumas com série de sete. Faço também intervenção com tinta 
acrílica 3D, fica supermoderno. 

Junior Schön

Elefante Cavalete

Anjos e Guerreiros
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DESIGN
INTUITIVO

Com mais de 25 anos no mercado, a SMJ Corretora de Seguros é referência para quem procura segurança, 
tranquilidade e confiança. Com profissionais qualificados e de alto conhecimento técnico, oferece uma diversificada 
cartela de serviços, tanto para quem quer dar manutenção ao seu padrão de vida, quanto para quem precisa lidar 
com imprevistos e amenizar perdas. 

 

Av. Nilo Peçanha, 1222, conj. 806 | Porto Alegre/RS
Fone (51) 3233 5265 |  (51) 9 9999 0001
smj@smj.com.br | www.smj.com.br

FAÇA SEGURO, SEJA SMJ.
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FAZ &ACONTECE
Aqui estão alguns profissionais de 
Porto Alegre que podem te ajudar na 
hora de planejar um evento. Também 
tem um Save The Date de uma noite 
superespecial que vai acontecer em 
outubro. Espero que gostem!

Làura Schirmer 
Assessora de Imprensa e Consultora de Comunicação
laura@ls8consultoria.com.br

Variedades

MESA GOURMET - CHEF JU
Certamente você já ouviu falar por aí da Chef Ju, 
queridinha dos eventos no Estado. Ela está com uma 
nova modalidade do seu trabalho, inspirada nos hotéis 
de Paris e Londres, onde morou por um tempo. A “Mesa 
Gourmet” aposta na apresentação dos quitutes e é 
uma opção para quem deseja praticidade. Diferente do 
coquetel volante, a Mesa Gourmet dispensa o serviço 
de garçom e usa um número menor de pessoas na 
cozinha. É ideal para quem deseja oferecer festas em 
casa. Mais informações e orçamentos através do
juliana@chefjuliana.com.br

FERNANDA ROSA 
Fernanda Rosa é empresária, proprietária da Fernanda 
Rosa Flores Boutique, especializada em decoração. 
Este ano reposicionou sua marca no mercado com 
logotipia e material gráfico desenvolvido pela empresa 
Luvin’ Labels. A nova fase também foi marcada por uma 
nova sede, com uma estrutura maior, possibilitando 
atender um maior número de eventos com a elegância, 
a personalidade e o requinte do atelier. Fernanda Rosa 
Flores Boutique trabalha com decorações de eventos 
sociais e corporativos. Vale a pena conhecer!
Instagram: @fernandarosafloresboutique
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ESPAÇO CLAUS E VANESSA
Tem novo espaço pra festas em Porto Alegre! Após 17 
anos de uma carreira de sucesso, os músicos Claus e 
Vanessa investiram em um espaço para comemorações. 
O ambiente fica na Rua Professor Pedro Santa Helena, 
nº 296, Bairro Jardim do Salso, e está preparado para 
receber eventos diurnos de variados tipos. A casa 
oferece ambiente interno e externo, palco, piscina, tem 
capacidade para até 150 pessoas e mais de 600 m². 
Vale a pena conhecer e planejar um evento por lá!Mais 
informações no site:
www.espacocev.com.br

SAVE THE DATE
Porto Alegre receberá no dia 27 de outubro de 2017 
a segunda edição do Baile de Gala Beneficente das 
Voluntárias Pela Vida. Assim como em 2014, 100% do 
valor arrecadado com o evento será destinado ao novo 
projeto do grupo: a ampliação e reforma das salas de 
cirurgia neurológica do Hospital São José, dentro do 
complexo Santa Casa. Com a reforma, o tempo de 
espera dos pacientes passará de três a quatro meses 
para uma média de duas semanas. O evento será na 
Casa NTX e informações sobre ingressos e reservas 
de mesas podem ser solicitadas através do
contato@voluntariaspelavida.com.br

SHOWS EM POA
Os próximos meses serão perfeitos para quem gosta de curtir bons 
shows. Porto Alegre receberá diversos artistas de renome mundial 
dos mais variados ritmos. Alguns já estão com ingressos esgotados, 
mas vale a pena dar uma pesquisada para ver quais ainda estão com 
disponibilidade. São eles:
• 12 de setembro: 5 Seconds Of Summer, no Pepsi On Stage
• 17 de setembro: The Cult, no Opinião
• 19 de setembro: Bon Jovi/The Kills, no Beira-Rio
• 26 de setembro: The Who/Def Leppard, no Anfiteatro Beira-Rio
• 13 de outubro: Paul McCartney, no Estádio Beira-Rio
• 24 de outubro: John Mayer, no Anfiteatro Beira-Rio

SANDRA FERRAZ
A grife Sandra Ferraz é especialista em criações únicas 
nas três linhas em que trabalha: Sandra Ferraz Noivas, 
Sandra Ferraz Atelier (vestidos de festa) e Sandra 
Ferraz Collection (prêt-à-porter focado na versatilidade 
do closet feminino). Suas peças são carregadas de 
elegância e de sentimento, além de serem produzidas 
por uma perfeccionista equipe técnica, acostumada ao 
detalhamento extremo. É uma boa pedida para quem 
deseja vestir-se de maneira confortável, estilosa e sem 
perder a personalidade. Modelos e informações sobre 
as novas coleções no instagram@ateliersandraferraz.
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 Entrega rápida e 100% segura;
 Mais de 50 milhões de entregas realizadas;
 Programação e manuseios sistematizados;
 Serviços monitorados, prazos fechados;
 Preços especiais para grandes quantidades;

 Imprime e entrega documentos bancários, informativos, etc.

Atendemos RS e principais capitais do Brasil.

www.fastermail.com.br 
51 3021.6464 / 0800.601.4321

QUER
QUE CHEGUE 

BEM?

Clientes: Sport Club Internacional, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Associação Leopoldina Juvenil, SOGIPA, 
Grêmio Náutico Gaúcho, Clube Farrapos, Auxiliadora Predial, Crédito Real, Federasul, Correio do Povo, Shopping 
Iguatemi, BarraShopping, Shopping Praia de Belas, entre outros. 

Múltiplas soluções em postagem

A Faster Mail é a solução ideal para entregas de publicações, 
cobranças, convites, revistas e toda a comunicação com 
seus clientes. E chega antes, com muito mais qualidade.

Av. Getúlio Vargas, 908/302 |  Porto Alegre/RS | Fone/Fax: 51 3233 6305 / 3233 3577 / 99750 1528 | www.sternetovoclinica.com.br  

Seu sorriso, a expressão máxima da sua felicidade.
A Clínica Odontológica STERN & TOVO pauta sua expertise na qualificação permanente de sua equipe, bem como no

investimento em tecnologias, equipamentos e materiais de última geração. A experiência clínica e o conhecimento científico

adquiridos proporcionam tratamentos mais qualificados, mesmo em casos de grande complexidade, visando ao melhor 

resultado no menor tempo possível. Ambiente agradável e de fácil acesso, com estacionamento cortesia.

Dra. ALINE HANKE STERN TOVO
Ortodontista e Ortopedista Facial

Especialista em Ortodontia e Ortopedia 
Facial - Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais/USP. Mestre em 
Ciências Cirúrgicas-Medicina/UFRGS

alinetovo@gmail.com

Dr. MAXIMIANO FERREIRA TOVO
Odontopediatra

Mestre e Doutor em Odontopediatria 
pela FOB/USP. Atua como docente nas 

áreas de Cariologia e Promoção da Saúde 
da Ulbra-RS desde 2001
maxftovo@gmail.com
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 Fizemos o check out do hotel e andamos uma quadra em 
direção à estação de metrô mais próxima que nos levaria até o 
porto de Pireus. Estávamos em Atenas, Grécia, e logo mais iríamos 
pegar um ferry boat para fazer a travessia até uma das ilhas gregas.
  Passamos a catraca da estação e fomos até a plataforma. Foi 
nessa hora que decidi dar uma conferida nos passaportes. Não 
encontrei no bolso da bermuda. “Deve estar na mochila”. Também 
não. “Peraí, olha de novo com calma”. Abri cada bolso da mochila 
novamente, agora já sendo observado atentamente pela Elisa. 
Nada aqui, nada ali… comecei a tirar todas as roupas e espalhar na 
plataforma do metrô. Agora, mais pessoas além da Elisa já olhavam 
pra mim. E… shit. Sabe aquele frio na barriga? Pois é.
  Outro detalhe importante: moramos em Londres e os 
passaportes perdidos eram os italianos. Eu tinha a minha carteira de 
motorista do Brasil e a Elisa estava sem nenhum outro documento. 
Aquela fotografia das férias ideais, nós dois numa praia com águas 
azuis, estava desaparecendo como no filme De Volta pro Futuro 1, 
quando a família do Michael J. Fox vai sumindo à medida que cada 
coisa errada acontece.
 Voltamos para o hotel. Quando atravessamos a porta de entrada, 
o recepcionista já viu que algo de muito errado tinha acontecido. 
Encontramos um recibo de um lugar que havíamos estado naquele 
dia e pedimos que ele ligasse pra ver se alguém havia encontrado os 
passaportes. Como era dia 01 de maio, feriado do Dia do Trabalho, 
e tudo estava fechado em Atenas, tínhamos passado o dia numa 
praia fora da cidade a aproximadamente uma hora do hotel. Mas 
já eram quase 10 da noite. O recepcionista ligou pro restaurante 
da praia: “Não, ninguém achou”. Pedimos que ele ligasse de novo 
e explicasse onde estávamos na areia. “Não. Se encontrarem, eles 
ligam de volta”, ele nos disse. Nessa hora, a Elisa já tinha aberto as 
duas mochilas na recepção do hotel. Calcinha, cueca, meia suja. Tudo 
ali espalhado. Que cena.
 Acabamos decidindo voltar até a praia. Caminhamos pro metrô. 
Agora as estações ficaram mais distantes umas das outras e o 
trajeto levou uma eternidade. E aquela foto das férias continuava 
desaparecendo. Ao invés de uma praia, eu agora via um prédio de 
concreto com uma inscrição na frente “Consulado Italiano”.  
 Descemos na última estação e fomos direto ao ponto de 
táxi – naquele ponto havíamos pegado um táxi durante a tarde. 
Abordamos um motorista pra saber se algum colega havia 
encontrado dois passaportes italianos dos panacas aqui. Depois de 
explicar tudo por uns 10 minutos, vi que o cara não falava inglês. 
Ele me passou o telefone celular e conversei com sua esposa, que 
passou a fazer a tradução simultânea. Embarcamos no táxi e fomos 
até o local da praia onde tínhamos ficado durante a tarde. Elisa e 
eu reviramos as cadeiras e com nossas lanternas do celular acesas 
ficamos chutando areia da praia de um lado pro outro. Nada aqui. 
Nada ali. “Devem ter roubado enquanto dormíamos de tarde”. 

Eduardo Boldrini - Coisas de londrinos
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Eduardo Boldrini (*)
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PERDEMOS OS
Fomos falar com a staff do lugar. Nem sinal. Voltamos pro táxi e a 
mulher do taxista, pelo celular, nos aconselhou a ir à delegacia; se 
tivéssemos deixado num táxi, eles teriam levado pra lá. Além da 
praia e do táxi, havíamos estado no metrô, numa banca de revista, 
numa sorveteria e numa farmácia.
 O taxista nos levou na delegacia. Não era ali, o policial indicou 
onde era a próxima. Chegamos na segunda delegacia e nos 
mandaram para uma terceira, a delegacia de turismo. Quando 
chegamos, o taxista deixou claro que não podia fazer mais nada 
por nós. Era quase meia-noite já. Saímos do carro e ele zarpou. 
Na delegacia, fomos automaticamente transportados prum filme 
dos Trapalhões dos anos 80. Dois caras caricatos numa sala vazia 
e com móveis velhos e empoeirados, fazendo piadas entre eles 
e não dando a menor bola pra gente. Nos deixaram esperando 
uns minutos e então começaram a preencher a ocorrência. O 
mais caricato deles, de bigode e boné – tava faltando um Ray-
Ban espelhado no figurino do cara –, perguntava os detalhes e o 
outro digitava. Enquanto isso, eles também discutiam. Finalmente, 
o outro policial – sem bigode –, falando um inglês de nível básico 
3 do Cultural, disse que iria imprimir o documento da ocorrência, 
mas que talvez o consulado não aceitasse, porque era provisório e 
eles não tinham como fazer a outra cópia naquela hora. Ele levou 
uma meia hora pra nos explicar isso. Juro que nessa hora a foto 
de férias da praia desapareceu completamente da minha cabeça. 
Eu só via nós dois numa sala de espera do consulado italiano 
tentando explicar o que tinha acontecido e porque não falamos 
uma palavra sequer na nossa língua de origem.
 Depois de uns 40 minutos, com a ocorrência na mão e as 
esperanças embaixo da sola do pé, saímos da delegacia. Era meia 
noite e trinta. Quando pisamos na calçada, sem saber direito o 
que fazer, Elisa viu a farmácia que havíamos estado à tarde para 
comprar um protetor solar. “Vou ali dar uma olhada. Vai que, né?”. 
Uns segundos depois: “Vem aqui. Acho que tem dois passaportes 
em cima do balcão da farmácia”. Pensei “Ah tá. É. Ahã. Com 
certeza”. Cheguei perto da vitrine da farmácia e pareciam mesmo 
os dois passaportes em cima do balcão, embora fosse noite, as 
luzes apagadas e o balcão estivesse a uns três metros de distância 
da gente. 
 Pegamos um Uber de volta pro nosso hotel e no caminho 
combinamos de acordar o mais cedo possível e voltar praquela 
farmácia antes que eles abrissem. Nessa hora, já tínhamos perdido 
o ferry boat pra ilha, mas não a esperança. Dormimos um pouco 

Antes de começar essa história tem uma coisa que eu 
preciso contar: eu sou um pouco control freak. Coloco 
as coisas sempre nos mesmos lugares. A chave, carteira, 
documentos. E não lembro da vez que perdi algo 
importante. Até esse dia.

e às 6h15min da manhã já estávamos saindo do hotel em direção 
à farmácia. Pegamos o mesmo metrô, depois um táxi no mesmo 
ponto. Contei a mesma história pro taxista e às 7h30min chegamos 
lá na frente da farmácia. Pegamos um café e sentamos na calçada, 
sem antes olhar mais umas dez vezes na direção do balcão. Era 
nossa última esperança. 8h em ponto uma funcionária chegou. Ela 
mal abriu a porta e eu entrei correndo feito um cavalo sem freio. 
Fui até o balcão e olhei. Não. Não acredito. Eram os passaportes. 
Quase beijei a senhora na boca. Saímos dali com a certeza que eu 
iria sofrer piadas eternas por aquele fato. E a nossa foto que estava 
desaparecendo voltou a ser o que a gente imaginava.

(*) Boldrini vive em Londres onde é senior creative na agência McCann. 
Se você quiser ver mais fotos dele, siga @boldrini no Instagram.

\o/ \o/ !!!!:)))

De Volta para o Futuro 1 - Família do Michael J. Fox desaparecendo

Ocorrência feita pela polícia grega

Visão da balcão da farmácia

Elisa com os passaportes na mão, em frente a farmácia. “Achamoooos” 

A foto que não desapareceu. Nós em Paros.

PASSAPORTES!!!
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A Kinder pratica a verdadeira terapia do amor em tudo que faz, até nas brincadeiras.
Mas para continuar essa atividade, precisamos da sua ajuda. O imposto de renda que 
você paga todos os anos pode ajudar diretamente quem atua há mais de 25 anos na 
reabilitacão e educação de crianças com deficiências múltiplas. Faça já a sua doação 
deduzindo 6% (Pessoa Física) ou 1% (Pessoa Jurídica) do IR. Não deixe para depois. 

VOCÊ VAI SENTIR A MELHOR SENSAÇÃO DO MUNDO.

www.kinder.org.br | 51 3354 4700

Bolhas de sabão duram segundos.

Sua doação dura uma vida.

Centro de Integração 
da Criança Especial
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ONDE ENCONTRARONNE
CIRCUITO

DECORAÇÃO

Alabastro Tecidos
Rua Borges do Canto, 42
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3331 2684
www.alabastro.com.br 

Andiara Móveis
Rua Antônio Joaquim Mesquita, 377
Porto Alegre/RS
Rua Gov. Celso Ramos, 169
Ararangua/SC
Fones (51) 3347 2627 / 9964 2715 / 9985 7406
andiaramoveis@andiaramoveis.com.br
www.andiaramoveis.com.br

Arcaz Elementos
Eng. Flavia Bopp Marsiaj
flaviabm@terra.com.br
Porto Alegre/RS
Fones (51) 9229 7410 / 30193646
www.arcaz.com.br

Beco Design
Rua Quintino Bocaiúva, 1000
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3330 000

 /Loja Beco
 Beco Design

becodesign.com.br

Bello Bagno
Av. Cristovão Colombo, 1128
Fone (51) 3346 5888
bellobagno.com.br

 /Bello Bagno 
 bellobagno

Bendito Empório
Rua Dona Laura, 129
Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3024 5900
benditoemporio129@gmail.com

 /benditoemporio129
 benditoemporio129

Bontempo
Av. Nilo Peçanha, 2254 
Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3061 6170 
alberto.poa@bontempo.com.br                                          
www.bontempo.com.br/loja
/bontempo-porto-alegre

Carina Fraeb
Arquiteta
Av. Iguaçu, 418/404
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3331 3343
carinafraeb@gmail.com
www.carinafraeb.com.br 

 /carina-fraeb-arquitetura

Cristiana Schmitz
Arquiteta
Rua Veríssimo Rosa, 676
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3737 9008 / 9327 5248
studioaarquitetura.com.br
cristianaarquiteta@gmail.com

 crisschmitzarquitetura

Daniel Wilges Arquitetura
Rua Duque de Caxias, 1220/ 41 
Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3084 1715

 /Daniel Wilges Arquitetura 
 danielwilges

www.danielwilges.com

Dell Anno
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1851 - 3 a 18 
Porto Alegre/RS
Fone (51) 33211000
www.dellanno.com.br

Emili Lazaretti Arquitetura de Iluminação
Av. das Hortênsias, 3833
Gramado/RS
Fones (54) 3286 3420 / 99117 8232
www.aeciluminacoes.com.br
emili@aeciluminacoes.com.br

 /Emili Lazaretti Lighting Designer
 emili.lightingdesigner

Essenza Casa e Jardim
Rua Quintino Bocaiúva, 1026 
Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3332 7217
essenzacasaejardim.com.br

Espaço do Piso
Rua Cel Bordini, 1606 
Porto Alegre/RS
Fones (51) 3330 3063 / 3333 9927
contato@espacodopiso.com.br
www.espacodopiso.com.br

 /espacodopiso
 espacodopiso

EXS Eletrodomésticos
Av. Berlim, 400 - loja 1
Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3343 3636
exs@exs.com.br
www.exseletrodomesticos.com.br

Fernando Thumn
Rua Visconde do Rio Branco, 806
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3239 6499
fernando-thunm.squarespace.com

Florense
Av. Goethe, 125 
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3378 4200
www.florensegoethe.com.br

Gabriele Avila 
Arquiteta
Largo Visconde do Cairú, 12
Porto Alegre/RS
Fones (51) 997308619 / 99725 2302

 /GabrieleAvilaArq
 gabrieleavila_arquitetura

Galeria Mamute
Rua Caldas Júnior, nº 375
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3286 2615

 (51) 99916 8818
www.galeriamamute.com.br

Gama Concept 
Rua Silva Jardim, 129
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3013 4447
gamaconcept.com.br

 /GamaConcept

Gobbi Novelle
Rua Quintino Bocaiúva, 890
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3321 2173

 /Gobbi Novelle
 Gobbinovelle

www.gobbinovelle.com.br

Império Persa
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2577
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3328 0010

 /Império Persa Home Design
 imperiopersa

www.imperiopersa.com.br

Jasmin Tapetes
Av. Carlos Gomes, 1371 
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3332 5233

 /Jasmin tapetes
jasmintapetes.com.br

Joana e Manoela Arquitetura
Rua Fabricio Pilar, 55/309
Porto Alegre/RS
Fones (51) 99244 4767 / 99364 0698 / 3207 6973

 /Joana e Manoela Arquitetura
 joanaemanoela

www.joanaemanoela.com.br

Ladrilhart
Rua Quintino Bocaiúva, 844
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3061 1131
ladrilhart@ladrilhart.com.br

 /ladrilhart
 ladrilhart

www.ladrilhart.com.br

Lineastudio Arquiteturas
Alameda Timbaúva, 347
Santa Maria/RS
Fones (55) 3225 0000 / (55) 99979 3397
Rua 24 de Outubro, 1440 Sl 1005
Porto Alegre/RS
Fones (51) 3573 0200 / (51) 99138-3330

 /lineastudio arquiteturas
 lineastudio

www.lineastudio.com.br 

Liz Ribeiro
Arquiteta
Rua Campos Sales,157/ 204
Porto Alegre/RS
Fones (51) 3013 3369 / 9174 9932
www.lizribeiro.arq.br

 Liz-Ribeiro-Arquitetura

LKF Arquitetura
Av. Taquara, 110 
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3232 1418
contato@lkfarquitetura.com
www.lkfarquitetura.com

Luminare
Rua Quintino Bocaiúva, 877 
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3019 6877
www.luminare.com.br

Manjabosco Decor | Hunter 
Douglas
Rua Casemiro de Abreu, 505
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3330 9096 
manjabosco@manjabosco.com.br
www.manjabosco.com.br 

 manjaboscodecor

Marcenaria Cavallin
Rua Dona Carlinda, 1209
Canela/RS
Fone (54) 3282 7974

Michel Keller - Interiores
e Exteriores
Designer
Rua Roque Calage, 850/706
Porto Alegre/RS
Fones (51) 3198 2898 / 8133 0779
www.michelkeller.com.br

 Michel Keller

Miriam Runge
Arquiteta
Fone (51) 3028 0338
www.runge.arq.br
miriam@runge.arq.br

 mrungearq

Móveis Wermeier Ltda
Rua Paulo Emilio Thiesen,lll
Lajeado/RS
Fone (51) 3790 7003
moveiswermeier@hotmail.com

Renato Mello Arquitetura
& Paisagismo
Rua Saldanha Marinho, 30 - sala 301
Porto Alegre/RS
Fone (51) 98174 9080 / (51) 3779 7009
renatomdemello@terra.com.br

 /Renato Mello Arquitetura & Paisagismo 
 renatomelloarquitetura

SM Concept
Av. Teixeira Mendes,1280 
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3333 0606 
www.smconcept.com.br

Stella Copstein 
Rua Sacadura Cabral,242/701
Porto Alegre/RS 
Fone (51) 99199 6633
stellacopstein@terra.com.br

WJW Arquitetura & Design
Rua Amélia Telles 90 / 504
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3332 5282
Av. José Luiz Correa Pinto, 1392
Canela/RS
Fone (54) 3282 8481
wjw@wjw.com.br
www.wjw.com.br

Receber em 
um endereço 

VIP é tornar seu 
cliente VIP.

Localizado nos altos da Dr. Vale, junto à 24 de Outubro,  O Di Leone Office 
Center reúne bom gosto e estilo num do endereços mais cobiçados da Capital.  
Conjuntos Comerciais com áreas de 43m2 a 72m2 / Opção de 2 lavabos por 
conjunto / Infrestrutura completa / Vagas rotativas para clientes

Casa histórica com lojas Lobby Auditório

www.chiesincorporadora.com.br
VENDAS: 51 30 93 9393

Dr. Vale, 553 - No coração do Moinhos de Vento
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Rua Monsenhor Felipe Diehl, 125 | Porto Alegre / RS | F: (51) 3337 5544 | orcamento@centhury.com.br

Assim como um gênio da lâmpada, a Centhury transforma impressos 
em objetos de desejo. E tanto faz a forma ou formato. Pode ser um flyer, 
folder, catálogo, revista, cardápio, agenda ou até materiais para PDV. 
Quanto maior o desafio, melhor. Para a gráfica mais premiada do RS, 
o maior reconhecimento é ver o sucesso de nosso cliente. Parabéns, 
Revista Onne & Only. Que possamos atender seus desejos, sempre.
E você, qual o seu pedido?

Gráfica Centhury.
Há 3 anos imprimindo a leitura 

dos seus desejos.


