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A granitos.com dá vida a ambientes personalizados e cheios de charme, 

elegância e luxo através da sua linha SINECERA. Uma oportunidade única de 

criar experiências incríveis, despertar emoções e contar histórias.
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No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

MercedesBenzBrasil SavarautoOficial Savarauto
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CAXIAS DO SUL Rubem Bento Alves, 750 54 3212 17 00
PASSO FUNDO Brasil Oeste, 3680 54 3046 70 01 

EQC 400 4Matic.
Explore a exclusividade, 
a autonomia e o luxo 
de ser um elétrico.
Pureza, harmonia e modernidade fascinantes. Fale com 

um consultor Savarauto Mercedes-Benz e conheça todas 

as vantagens dessa autonomia impressionante.

FAÇA UM TEST DRIVE
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NOSSA INEVITÁVEL TRANSFORMAÇÃO.

 Sim, o mundo mudou! As relações humanas mudaram, a maneira como 
enxergamos o outro, um novo cenário para contemplar e desbravar. E nossa essência? 
Como ficou? Nos tornamos almas evoluídas perante tantas perdas, dores, injustiças, 
ansiedades, incertezas? Dá para fazer diferente ou melhor? Nos reinventamos, de 
fato? Nos ressignificamos, de verdade?! 
 Estas e outras questões foram respondidas, em parte, por um recente estudo 
comportamental publicado no “The Economist”, onde 50 especialistas apontaram 
tendências inequívocas, que já estamos vendo acontecer. Dentre elas, destaco 
algumas, como a que empreendimentos sociais serão prioridade. Empresas públicas 
e privadas terão que buscar soluções para grandes problemas como educação, 
saúde, energia e distribuição de renda. Com o isolamento e o consequente trabalho 
remoto que veio para ficar, a saúde mental será tratada como ativo patrimonial, pois 
precisamos de colaboradores sadios e felizes. Mais do que nunca, alimentos naturais 
saudáveis, consumo local e consciente, valorização do reciclado, menor desperdício, 
a procura por experiências transformadoras e maior interatividade com as marcas, 
serão determinantes. Assuntos, estes, que são pautas nesta edição, onde as diretrizes 
do “novo luxo” se fazem cada vez mais presentes.
 As viagens de negócios tendem a cair, mas o turismo de entretenimento volta 
fortalecido. O renascimento pessoal se torna premente, estamos repensando o 
nosso trabalho, nossas relações, como gerimos nosso tempo, nossos sentimentos, 
tudo... novas oportunidades se desenham. Novas tecnologias se tornam vitais. 
E o mundo on-line e off-line, finalmente, estão de mãos dadas. E, nessa batida, a 
Multiplataforma Onne cumpriu seu papel como veículo omnichannel, se fazendo 
presente no meio físico e digital, criando ferramentas colaborativas, retomando seus 
eventos e trazendo nesta edição um pouco de cada uma destas novas tendências, 
onde a arte arrebatadora dos OSGEMEOS vem acompanhada de temas, insights, 
dicas e conteúdo de uma turma que vai enriquecer sua leitura e seus melhores 
desejos. Bora fazer a diferença?!

Marcelo Tovo
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Capa

Por Criz Azevedo

 Um pensa, o outro executa. Um inicia, o outro 
complementa. Ambos criam e acontece a mágica. 
Assim são os artistas visuais Otávio Pandolfo e Gustavo 
Pandolfo, OSGEMEOS, juntos até na grafia da marca e 
sem acento. 

 Nascidos no bairro paulistano do Cambuci, em 1974, ao longo da 
carreira, participaram de exposições em países como Estados Unidos, 
China, Itália, Chile, Lituânia, Alemanha, Japão, Espanha, além de grafitar 
em grandes murais públicos, silos, bem como um castelo, um avião, 
vagão de metrô, e o que vier como convite, pois amam um desafio. 
 Legítimos gêmeos que se conectam em pensamento e no olhar, 
os irmãos artistas ganharam o mundo, e, mais recentemente, uma 
retrospectiva por meio da exposição “OSGEMEOS: Segredos”, na 
Pinacoteca de São Paulo, de outubro de 2020 a agosto de 2021, 
reunindo mais de 1.000 peças, com alguns itens inéditos, usando 
linguagens visuais combinadas.

O MUNDO DE OTÁVIO E GUSTAVO, 

 No início da adolescência já eram fãs da cultura Hip Hop e tudo 
que a envolve, esboçando os primeiros desenhos influenciados por 
esse universo que traz música, dança e grafitti como formas de 
expressão. De lá para cá, o Cambuci passou a abrigar o ateliê de onde 
fluem as criações de um universo paralelo habitado mentalmente 
apenas por Otávio e Gustavo, o mundo TRITREZ. 
 Sabe quando você abre um livro e imagina como é o cenário 
da história que está sendo contada nas páginas e que só existe em 
sua mente, TRITREZ é tipo isso, ou mais do que isso. Pois são duas 
mentes brilhantes coabitando nesse imaginário, que, por sorte nossa, 
eles revelam alguns segredos por meio de desenhos, pinturas, grafitti, 
instalações, esculturas.
 Durante cerca de quatro anos, ainda muito jovens, os irmãos 
decidiram fazer uma imersão em referências que consideravam 
importantes para criar uma identidade para o seu trabalho e achar 
respostas sobre o porquê desenhavam. Nessa pesquisa longa e 
intensa entrou arquitetura, design, arte, moda, música, fotografia, e 
tudo que pudesse inspirar visualmente. Esse caldeirão de informações 
foi essencial para o que hoje vemos como um traço que identifica 
OSGEMEOS. E esses contadores de histórias por meio da arte nos 
presenteiam com uma entrevista exclusiva para a Onne & Only. 

Como foi o convite para a exposição na Pinacoteca de SP 
“OSGEMEOS: Segredos”? Quais foram os desafios para a 
seleção das peças?   
 O convite partiu do próprio diretor da Pinacoteca, Jochen Volz, 
em parceria com a Fortes D’Aloia & Gabriel. Toda curadoria e seleção 
das obras foram feitas por nós e pelo Jochen, que foi fundamental na 
escolha e na seleção dos trabalhos. Foi um trabalho de mais de um 
ano, na escolha dos desenhos, pinturas, esculturas, instalações…
Parte da exposição foi organizada de uma forma cronológica, onde 
inicia com os nossos primeiros desenhos de crianças até os últimos 
trabalhos realizados, no Brasil e no mundo. Também realizamos obras 
novas no museu, algumas improvisadas. Ficamos muito felizes com 
todo o resultado. Jochen é uma pessoa muito iluminada, visionária, 
cuidadoso com todos os detalhes da exposição que faz. Estamos muito 
felizes de termos trabalhados juntos e vivenciado essa experiência 
incrível, que levaremos pra vida toda.
 Esperamos que essa exposição SEGREDOS possa abrir portas 
para as novas gerações de artistas que vêm de um universo diferente 
do convencional. Tem muito artista incrível.
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De anos para cá, algumas exposições têm a visita virtual como 
aliada. Na pandemia foi um recurso necessário. Como é para 
vocês essa modalidade?  Em que medida isso impacta a relação 
da arte com seu público?
 Isso foi algo novo e de grande impacto, importância, especialmente 
pelo momento triste que estamos passando. Poder atingir públicos de 
outros estados, países, com uma precisão incrível. Acho que permite 
uma proximidade com a exposição e desperta novas possibilidades 
de interatividade. Você pode estar em um ônibus do outro lado do 
mundo, e visitar a exposição virtualmente.
 Acho que esses recursos ajudam muito no alcance e 
possibilitam informações, experiências e uma vivência diferente 
do convencional. Visitar pessoalmente é melhor, sim é melhor, mas 
participar de uma visita virtual como essa que foi elaborada é 
muito interessante e cativante. E funcionou muito bem para os 
projetos educativos do Museu.

OSGEMEOS
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Exposição “OSGEMEOS: Segredos”, na Pinacoteca de São Paulo

Os Pandolfi Otávio e Gustavo. Ou seria Gustavo e Otávio?

Pelos muros de São Paulo

Mural em Estocolmo
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Sobre aqueles quatro anos de imersão em pesquisas, busca 
de referências, ainda bem jovens, e que ajudou a definir traço, 
linguagem, havia algo que vocês tinham certeza de que não 
queriam fazer? 
 Sempre tivemos certeza dos que queríamos, apesar de ter sido 
uma época muito incerta, difícil, de aprendizado. Não foi fácil, e não é 
fácil, é sempre um desafio, mas isso é o que faz valer a pena. Aqueles 
anos foram muito importantes, para descobrirmos quem éramos, 
o que estávamos fazendo aqui, qual era a nossa missão, e o mais 
importante, a busca de um estilo próprio. 
 Anos de estudos, de luta, pra ter um estilo nosso, e pra conseguir 
viver de arte (coisa quase impossível na época). Mas o sonho sempre 
foi maior, a persistência, e a caminhada sem passar por cima de 
ninguém, respeitando as pessoas, aprendendo e dividindo com elas, 
buscando novas referências, entendendo o porquê de estarmos aqui. 
Essa pesquisa, esse aprendizado vão existir sempre! É importante 
entender o porquê de estar aqui neste plano e entender a sua missão.

TRITREZ é um universo que traz conforto. Habitar nele 
parece muito bom. Ao mesmo tempo, ele não fica fechado em 
uma bolha, pois olha o mundo com sutis críticas. A pandemia 
fez com que TRITREZ pensasse em rever conceitos? Como é 
criar ao longo de décadas dentro desse universo e continuar 
inovando?
 TRITREZ pra nós é nossa espiritualidade, é o que acreditamos, 
nosso diário, nossa maneira de enxergar e de pensar. Quando 
estamos pintando, desenhando, estamos perto de TRITREZ. Acho 
que na maioria do tempo estamos mais lá do que aqui, mesmo 
nos pensamentos. O mundo interior nos conforta, e faz com que 
continuemos a produzir e dividir com as pessoas aqui o que vemos, 
sentimos, ouvimos... Nós viemos de TRITREZ, pintamos aqui neste 
plano o que lembramos de TRITREZ, e para TRITREZ iremos. 
Cada pintura que fazemos é uma página escrita deste nosso diário 
chamado TRITREZ.

Alguma curiosidade, fato engraçado, ou inusitado que tenha 
acontecido durante um processo criativo ou até mesmo na 
execução de um trabalho?
 Sempre tem, muitos anos de histórias e vivências, mas muitas 
destas histórias são contadas nos nossos trabalhos! Quando se 
acredita em algo inusitado, diferente e lúdico, é inevitável que situações 
aconteçam. Tem uma história de quando éramos crianças, uns 6 anos 
de idade, participamos de um concurso de desenho na escola que 
estudávamos. Estávamos em salas separadas, sem saber o que cada 
um ia fazer, fizemos o mesmo desenho idêntico. Resultado, acabamos 
os dois ganhando esse concurso. Esta sinergia de gêmeos é muito 
forte, e quando se faz a mesma coisa, tem o mesmo estilo de trabalho, 
essa conexão se torna muito forte.

Como é desenvolver trabalhos para espaços públicos em 
outros países? OSGEMEOS têm total liberdade para criar? 
 Cada projeto é um projeto, muito diferente um do outro. 
Focamos em cada um deles como se fosse único e especial. Todos 
os projetos são bem elaborados. Nós sempre nos preocupamos de 
ter total liberdade no trabalho. A arte deve ser livre, o artista deve 
ser livre.

Vocês costumam trazer como referências o artista Speto, 
entre outros. Há mais nomes que inspiram nas suas criações e 
que não sejam da arte de rua? 
 Speto sempre foi e sempre será uma grande referência pra 
nós, aprendemos muito com ele, desde o início dos anos 1980. E 
sempre que olhamos seus novos trabalhos, ou conversamos com ele, 
aprendemos algo. 
 Existem muitos artistas que admiramos e respeitamos. Acho 
que quando você materializa a sua essência, naturalmente, outras 
pessoas, artistas acabam se cruzando nessa estrada, e acabamos 
somando juntos.

Esta retrospectiva terá continuidade em outras cidades? Como 
é o processo de levar o mesmo trabalho para vários lugares? 
 Então, a nossa ideia, e a do Jochen Volz, é de itinerar, poder levar 
ao máximo alcance possível, todas aquelas vivências, trabalhos desde 
o nosso início até os dias de hoje. Estamos trabalhando nestas ideias 
e torcendo para que possamos realizar.

Além de terem nascido e contar com um ateliê, o que o 
Cambuci tem que o faz um bairro especial? Vocês já se 
imaginaram viver um tempo em outra cidade do Brasil ou em 
outro país?
 Nascemos no bairro do Cambuci, região central de São Paulo, 
quando crianças brincávamos lá e descobrimos a rua. Nosso primeiro 
ateliê foi em um quartinho em um sobrado, na casa dos nossos 
pais, e logo expandimos para as ruas, como forma de buscar novos 
horizontes. O ateliê que temos hoje aconteceu bem depois, mas 
foi crescendo gradativamente. Acho que nosso trabalho não ocupa 
apenas um lugar. Desde 1994, viajamos para outros países, levando 
nosso trabalho. Acho que nosso trabalho pertence ao mundo, a essas 
viagens que fazemos, dividindo o que aprendemos e colorindo novos 
lugares ao redor do mundo. Nós pertencemos ao mundo. Somos só 
instrumentos que canalizam esse universo lúdico, mágico e que se 
materializa através das pinturas e instalações.

Algum projeto novo de arte após a exposição na Pinacoteca?
 Sim, existem alguns. Tivemos que estruturar nossa agenda, e 
muitos projetos ficaram pra frente, mas agora é focar no término da 
exposição na Pinacoteca e o próximo passo para onde será levada.
 Temos outros projetos de exposições fora do Brasil em 
andamento, e alguns murais (laterais de prédio). Também queremos 
dar continuidade nesse projeto incrível, em parceria com a Pinacoteca 
desta minissérie SEGREDOS, exibida no canal do YouYube da Pina, 
que fala sobre o Hip Hop e seus personagens, conta histórias e 
vivências de pessoas que fizeram e fazem parte da cultura Hip Hop, 
e a nossa vivência dentro dessa cultura.
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“...QUANDO ÉRAMOS CRIANÇAS, UNS 6 
ANOS DE IDADE, PARTICIPAMOS DE UM 
CONCURSO DE DESENHO NA ESCOLA 
QUE ESTUDÁVAMOS. ESTÁVAMOS EM SALAS 
SEPARADAS, SEM SABER O QUE CADA UM 
IA FAZER, FIZEMOS O MESMO DESENHO 
IDÊNTICO. RESULTADO, ACABAMOS OS DOIS 
GANHANDO ESSE CONCURSO. “
OSGEMEOS

Mural em NY com paleta OSGEMEOS

Boston com cores e traços dos irmãos

Intervenção no Tate Modern, Londres

Bem lembrado, em São Paulo
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Vocês também se engajam em ações sociais para a comunidade. 
Há algum projeto que esteja acontecendo neste contexto?
 Sim, nós fazemos. Tem vários projetos, e trabalhamos em parceria 
com muitas instituições. Por exemplo, nesse tempo que estamos 
vivendo com a pandemia, fizemos um projeto em parceria com 
a Pinacoteca e o Grupo Rosset, desenvolvendo mais de 100 mil 
máscaras de proteção. Muitas foram entregues por algumas ONGS 
relacionadas ao cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade 
do Centro de São Paulo (região da Cracolândia, com entregas de 
máscaras e marmitas), e mais da metade nas comunidades ribeirinha 
na Amazônia, e algumas tribos indígenas, além de outros estados 
como Rio de Janeiro, Amazônia e Ceará. Em São Paulo, também 
fizemos parcerias com o Pimpmycarroça distribuindo EPIs.
 Durante a pandemia, o foco de projetos sociais ficou maior, 
dividimos nosso estúdio em dois, e uma parte ficou somente pra 
projetos sociais.

Além da criação espontânea que acontece por meio de 
desenhos em suportes como papel a qualquer instante, há 
murais, trabalhos tridimensionais e finalização de peças. Vocês 
costumam ouvir música durante esses processos? Se sim, o 
que toca na playlist? Há estilos que ajudam a criar?
 Sim, somos muito conectados com música, isso desde sempre, 
com influência do clássico erudito com nosso avô, da música rock 
com nosso irmão mais velho, e do Hip Hop na rua que crescemos 
juntos quando éramos crianças.
 Música nos influencia, e adoramos compor e tocar. Temos um lado 
nosso que se conecta muito com a música.  

Vocês têm um hobby ou ele se mescla à atividade que virou 
profissão? Quando não estão criando, o que gostam de fazer? 
Há mais habilidades dos irmãos que vão além dos sprays, 
pincéis e lápis? 
 Amamos tudo o que fazemos, uma paixão grande que temos é a 
música e quando viajamos, observar a natureza e suas manifestações. 
Mas nossa maior paixão é desenhar.

Dois jovens de quase 50 anos de idade. Como vocês se 
imaginam daqui a algumas décadas? O que OSGEMEOS 
ainda não realizaram (por meio da sua arte) e que gostariam 
de fazer? 
 Pra arte que fazemos, não existe tempo. Vai muito de emparelhar 
o corpo com a alma, saber que o nosso corpo é um instrumento pra 
materialização das nossas visões e do que acreditamos. Acho que não 
paramos muito pra pensar em relação a nossa criação às décadas 
futuras, tudo faz parte dessa “construção”, cada tijolinho se alinha um 
com o outro. Por isso, para nós é muito importante o que se está 
fazendo hoje, o agora, acho que não tem um dia se quer que não 
pensemos em criatividade, ideias, às vezes jantando, em um outro 
contexto, com amigos, família…, mas nossa cabeça está longe, em 

busca de novas ideias. Em um piscar de olhos, nós fomos até alto mar, 
com nosso barquinho de madeira, remamos ao mundo das baleias, 
vimos o pôr do sol, embaixo de uma chuva leve, e aí piscamos os 
olhos novamente e voltamos. Estar lá, nos conforta. 
 Acho que a realização, ela acontece natural, ela vai acontecendo 
a partir do momento que você encontra seu caminho, quem você é, 
e qual sua missão aqui neste plano, no caso, nós como artista, é ser e 
permanecer artistas.

Vídeo sobre visitada guiada da exposição “OSGEMEOS: Segredos”.
https://www.youtube.com/watch?v=_fRTGMnZ3xk

www.osgemeos.com.br
 osgemeos
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OSGEMEOS

“...NESSE TEMPO QUE ESTAMOS VIVENDO 
COM A PANDEMIA, FIZEMOS UM PROJETO 
EM PARCERIA COM A PINACOTECA E O 
GRUPO ROSSET, DESENVOLVENDO MAIS 
DE 100 MIL MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.”

Exposição “A opera da lua”, Fortes D’Aloia & Gabriel - São Paulo

Fo
to

: E
du

ar
do

 O
rt

eg
a. 

Co
rt

es
ia

 F
or

te
s 

D
’A

lo
ia

 &
 G

ab
rie

l

Mural Naestved, Dinamarca

Evento Flying Steps, Berlim

Parallel Connection na Time Square, NY
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Escritório de Design

DESIGNER DE GRAMADO 
É RESPONSÁVEL PELO 
PROJETO DO MELHOR 

HOTEL DO MUNDO
 

Roberto Wazlawick, designer 
de interiores, traz requinte e 

experiência em hospitalidade 
aos seus projetos. Natural de 

Gramado, na Serra Gaúcha, 
nasceu e cresceu dentro do 
Wazlawick, o primeiro hotel 
da região, em uma época de 

desbravamento e descobertas 
das belezas e do potencial da 
Serra. O casarão já hospedou 

viajantes a passeio e a negócios 
por longas décadas e, ainda, 

pertence à família como parte 
de uma memória importante 

bem guardada. 

 Com espírito empreendedor, aos 18 anos, Roberto inaugurou 
sua primeira loja de móveis no Centro de Gramado.  Curioso e 
incansável, mergulhou no universo do design, viajando pelo mundo, 
lendo e registrando referências.  A busca pelo belo com qualidade é 
um exercício que sempre o acompanha. Estes traços são percebidos 
ao materializar suas criações. 
  Em 2003, viajou à Espanha para fazer sua primeira formação 
na Escola de Belas Artes de Barcelona. Entre as suas inspirações, o 
catalão Antoni Gaudí foi essencial para que amasse, cada vez mais, o 
ofício que escolheu para a vida. O olhar atento para o que acontece 
no mundo o fez percorrer outros destinos importantes no mapa 
das grandes e belas ideias, como os tours pelo Brasil, Estados Unidos, 
Europa e Ásia. Roberto considera que as viagens são fundamentais 
em sua jornada criativa.

A CLASSE 
ESTÁ NOS 

 A CLASSE E O DESIGN RECONHECIDOS NO MUNDO

 Roberto é primoroso ao levar para suas criações elementos que 
dão o toque essencial de um espaço comercial ou uma residência. O 
exemplo disso está evidente no Hotel Colline de France, reconhecido 
como o “Melhor Hotel do Mundo” pelo TripAdvisor em 2021, que 
foi, totalmente, decorado por Roberto Wazlawick. “Para desenvolver 
esse trabalho foi necessário muito tempo, dedicação e amor. O hotel 
foi inspirado no Segundo Império francês e, para materializar a ideia, 
fiz uma imersão na França com muitas pesquisas e visitações”, destaca.  
Na execução, o designer contou com bons parceiros e fornecedores 
de excelência nos materiais, texturas e acabamentos, sendo que todas 
as peças do empreendimento foram desenhadas por Wazlawick.
 

DETALHES

Sofisticação em todos 
detalhes das áreas internas 
do Hotel Colline de France

Recepção Hotel Colline de France

Muito estilo e personalidade na área íntima das suítes

ONNE&ONLY 17
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 Para Roberto, a atmosfera do luxo precisa estar em cada detalhe. 
O Colline de France une o requinte da decoração clássica com 
conforto e bem-estar, atributos fundamentais para uma ótima estadia 
e que proporciona uma experiência única para os hóspedes. 
 No contexto da hotelaria, sua assinatura também está presente 
no hotel Ritta Höppner, que tem inspiração europeia e é considerado 
um dos hotéis mais conceituados de Gramado.
 
PROJETOS COM ASSINATURA RW

 Roberto Wazlawick é transformador. Em cada projeto, 
residencial e/ou comercial, usa muita criatividade e bom gosto para 
compor ambientes, sejam eles contemporâneos, neoclássicos ou 
conservadores clássicos. 
 Além de projetar espaços, Roberto atua na área moveleira com a 
criação de peças assinadas. 
 Na WP, em sociedade com Danielle Pereira, desenvolvem 
projetos de arquitetura, design e paisagismo, sempre respeitando o 
estilo, o orçamento e as necessidades dos clientes. Suas criações vão 
desde projetos autorais a pequenas e grandes reformas, trazendo 
soluções criativas, práticas e elegantes. “Com a pandemia, e o 
aumento do número de pessoas atuando em home office, muitos 
clientes me procuraram para repaginar seus espaços com o objetivo 
de trabalharem com mais conforto e de forma que o ambiente 
trouxesse a funcionalidade imprescindível para suas atividades”, 
ressalta Roberto.
 

MAISON COLLINE

 Maison Colline é a mais nova loja de móveis e decoração de 
Gramado e conta com peças de mobiliário assinadas por Roberto 
Wazlawick. A Maison é anexa a Ruban Rouge Boutique, de 
propriedade de Clara e Jonas do hotel Colline de France.
 Anote o endereço: Rua João Petry, 283 - Centro, Gramado/RS
Fone: (54) 99979 4044

 robertowazlawick
 wparquiteturaedesign
 maison_colline

Requinte dos ornamentos incluem a iluminação

Peças com assinatura Roberto Wazlawick

Roberto apresentando algumas peças da Maison Colline
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 Morar em um dos bairros mais elegantes da capital 
gaúcha, o Moinhos de Vento, é uma escolha que vale 
a pena pelas belezas e atrativos que ele oferece. Tudo 
no Moinhos conspira para um estilo de vida único: as 
ruas arborizadas, o calçamento, a atmosfera tranquila 
convivendo com o estilo e a cultura local. Uma região 
que se moderniza constantemente, atraindo ao longo 
dos anos cada vez mais gastronomia, moda e beleza. Um 
bairro para quem valoriza o lifestyle urbano.

Empreendimento

STUDIO ARTHUR CASAS 
ASSINA PROJETO NO 
MOINHOS DE VENTO, 
EM PORTO ALEGRE

 Uma região que valoriza a natureza e o bem-estar, onde os 
conceitos de sofisticação e qualidade de vida estão sempre evoluindo. 
Foi essa crescente que inspirou a criação do Luciana 250, trazendo o 
conforto de residências e o luxo do alto padrão ao endereço mais 
exclusivo de Porto Alegre. Um projeto cuidadosamente desenvolvido, 
pensado para quem deseja o melhor da vida e não abre mão de viver 
a cultura, a arte, o estilo e a gastronomia no mais alto nível.
 Agora imagine saber que este espaço de vida é assinado por 
um dos arquitetos brasileiros mais premiados internacionalmente, 
Arthur Casas. 
 Assim Porto Alegre recebe o primeiro projeto do Studio Arthur 
Casas, com a chancela da Wolens Incorporadora e Construtora. 
Considerado inovador, o empreendimento traz a experiência de viver 
em casas suspensas de 387m² de exclusividade, com as melhores 
tecnologias e o melhor do ramo construtivo, como fachada ventilada 
que proporciona conforto térmico em todo interior do apartamento. 
Localizado no coração do bairro, a construção está sendo concluída 
com os melhores acabamentos do mercado e parcerias de ponta. 

ARTHUR CASAS
 Com escritórios em São Paulo e Nova York e mais de 150 projetos 
traz inspiração, liberdade criativa e design em um projeto inigualável, 
guiado por uma busca de elementos essenciais, de matérias-primas 
a detalhes refinados, demonstrando preocupação e excelência em 
todas as escalas. Com empreendimentos influenciados por um espírito 
modernista e contemporâneo, sem deixar de ser cosmopolita, Arthur 
Casas coloca o indivíduo no centro da arquitetura e do design, dando 
forma à experiência humana em espaços vivos, acolhedores, empáticos, 
flexíveis e repletos de diferentes possibilidades de interação. O Studio 
acredita que o design deve atender os requisitos para um estilo de 
vida moderno, ser sofisticadamente contemporâneo e incorporar 
ideias de sustentabilidade como parte do conceito.

Luciana250 em excelente localização no Moinhos de Vento

Ambientes internos valorizados pela luz natural

Amplitude em todas as áreas privadas
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A NOBREZA DAS PEDRAS
 A exclusividade está em cada detalhe do Luciana 250. Para um 
projeto desta magnitude, a De Carli Mármores atendeu ao convite 
da Wolens para desempenhar, com perfeição, todos os detalhes do 
empreendimento. A especificação e o detalhamento das rochas 
pelo escritório de arquitetura proporcionaram um grande desafio: 
encontrar pelo mundo o material desejado e executá-lo com o 
acabamento e o refino que ele exige.
 O Limestone Creme foi extraído em Fatima, cidade a 130km de 
Lisboa, para os pisos e as paredes do Hall e das áreas condominiais. 
O atemporal Travertino Romano veio direto das pedreiras que 
forneceram material ao Colosseo di Roma para revestir a magnífica 
piscina e SPA da área de lazer íntima. Já o requintado espanhol 

Crema Marfil Levigado foi usado para revestir todo os banheiros 
das suítes Master.
 O pé direito é duplo no Hall, fixado com insertes especiais para 
manter a junta fina do assentamento tradicional.
 A grande área e borda infinita na piscina exigiram precisão 
cirúrgica nos níveis e insumos para garantir o assentamento das peças 
submersas e o alinhamento perfeito do nível da água.
 Desafios aceitos e executados com perfeição tornou a De Carli 
uma empresa reconhecida pela excelência no atendimento aos seus 
projetos, não economizando em tecnologia, inovação e muito amor 
para beneficiar e instalar rochas naturais e superfícies sintéticas.

MADEIRA EM ALTO ACABAMENTO
 Atuando no segmento há três gerações, a família Mercatto 
tem como missão transformar madeira em sonhos. Cada móvel é 
executado com tecnologia de ponta e toque artesanal. 
 Como bem destaca a empresa, é a madeira em paz de espírito 
e a forma exclusiva de desenvolver os acabamentos das lâminas de 
madeiras naturais, além de manter a diversidade de sistemas especiais 
de ferragens, garantido a liberdade de criação das peças.

PROJETO ARQUITETÔNICO
Studio Arthur Casas

PROJETO PAISAGÍSTICO
Tellini Vontobel

PROJETO DE ILUMINAÇÃO
Sandra Thomé

 O Luciana 250 é um empreendimento inovador, com 
conclusão para setembro de 2021, que respeita e valoriza 
as características mais singulares do bairro, colocando o que 
há de melhor em padrão construtivo e arquitetura moderna 
em uma região inigualável.

Rua Luciana de Abreu, 250 - Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS
Contato: (51) 30217722  

 (51) 99948 2525
 

 wolensincorporadora
 decarlimarmores
 mercattoficial

Revestimento da Marcenaria Mercatto trazem 
aconchego ao ambiente de convivênciaEspaço fitness amplo para as atividades físicas com segurança

Pedras De Carli e marcenaria Mercatto valorizam o lobby

Proposta interna de layout contemporâneo

Acabamento em pedras De Carli valorizam o entorno da piscina
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 Imagine você com um passaporte da União Europeia 
– UE exercendo seus direitos como cidadão europeu, 
sendo respeitado, tendo acesso à educação, à saúde e 
à segurança, além de ter oportunidades profissionais 
e de negócios, graças aos benefícios conquistados por 
meio de um documento como este, que abre portas 
para o mundo.

 Agora pense como poderia ser sua aposentadoria no Velho 
Continente, com residência fixa, em um país que tem dado exemplo 
de qualidade de vida como Portugal. Ou então, proporcionar ao 
seu filho a possibilidade de estudar e transitar com liberdade pela 
Europa, e ainda ter a facilidade de morar nos Estados Unidos ou 
Canadá por ser cidadão europeu. Um legado que ele agradecerá 
para sempre.
 Pois esses objetivos são possíveis para brasileiros, sejam eles 
descendentes de imigrantes italianos, portugueses, poloneses etc., 
ou ainda casados com europeus ou europeias, entre outras formas 
previstas em lei. 
 No Brasil, existem mais de 35 milhões de descendentes de 
cidadãos italianos, concentrados principalmente nas regiões Sul e 
Sudeste do país.  Através da aquisição da dupla cidadania, uma nova 
vida pode ser almejada, mesmo que seus planos não sejam morar 
em definitivo na Europa, mas realizar um sabático com tranquilidade, 
por exemplo, respirando outras culturas. 

Assessoria internacional

O LEGADO DA 
CIDADANIA EUROPEIA

 Na pandemia do Coronavírus, as limitações impostas pelas 
instituições sanitárias impediram a entrada de brasileiros sem 
residência fixa em países da Europa. Todavia, quem tem passaporte da 
Comunidade Europeia conseguiu ingressar, cumprindo quarentena, 
mas com a garantia de poder transitar no país, rever a família, entre 
outras razões da escolha do seu destino.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

 Quem indica o caminho para requerer a dupla cidadania europeia, 
em especial a italiana, é o experiente escritório Euro Consultoria, 
Imigração, Cidadania e Negócios, que desde 2008 oferece soluções 
jurídicas e administrativas para pessoas e empresas que desejam 
atuação internacional, tornando os processos mais ágeis e seguros. 
Liderado pela Dra. Stephania Puton, advogada, Doutora em Direito 

pela Universidade Ca’ Foscari de Veneza (Itália), cidadã italiana, 
Conselheira da Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul. 
Atua na área de Direito de Imigração e Investimentos Internacionais 
há mais de uma década, prestando serviços a empresas estrangeiras 
que pretendem realizar negócios no Brasil, bem como consultoria 
a empresários brasileiros interessados em realizar investimentos 
no exterior. Além disso, contribuiu para que milhares de pessoas 
realizassem o sonho da dupla nacionalidade, com 100% de sucesso 
nos processos de reconhecimento de cidadanias europeias.
 “Hoje, ser cidadão europeu significa ter liberdade e autonomia. 
Ter um passaporte da UE, que permite ir e vir e ainda dá direitos 
civis, é um investimento que vale a pena. Durante a pandemia, 
observamos um crescimento na ordem de 1.000% na procura 
pela dupla cidadania. Isso se dá por muitos fatores, principalmente 
ligados à política interna. Mas países como Portugal, por exemplo, 
investem muito em qualidade de vida, com custos bem inferiores 
em relação ao restante da Europa. Já faz um bom tempo que o 
país tem sido eleito um dos melhores para se viver em todo o 
mundo”, destaca Stephania.
 Outro ponto importante é que a prova do ENEM realizada no 
Brasil é válida para as universidades portuguesas. Além disso, os 
títulos profissionais conquistados no Brasil podem ser reconhecidos 
em Portugal, e com o passaporte europeu é possível trabalhar 
na própria área de conhecimento, também em outros países que 
pertencem à União Europeia. 
 E para quem pensa em investir em Portugal, outra vantagem para 
os cidadãos brasileiros que possuem a dupla cidadania, é que podem 
financiar a compra de imóveis em Portugal com renda declarada no 
Brasil, com base em tratados e acordos bilaterais. 

“DURANTE A PANDEMIA, 
OBSERVAMOS UM CRESCIMENTO 
NA ORDEM DE 1.000% NA PROCURA 
PELA DUPLA CIDADANIA.”

Dra. Stephania Puton

Stephania Puton
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INVESTIR NOS ESTADOS UNIDOS

 O sonho americano pode estar mais próximo para quem tem a 
dupla cidadania europeia. Brasileiros com dupla cidadania de países 
como Itália, Espanha, Alemanha, Argentina e outros podem aplicar 
para o visto de trabalho E-2, uma das formas mais ágeis, simples e 
baratas para trabalhar nos EUA. Esse visto pode ser utilizado pelo 
investidor que deseja trabalhar na empresa investida (com o aporte 
de uma quantia substancial) ou por um funcionário desta empresa, 
desde que ambos possuam a mesma nacionalidade.
 O visto E-2 é processado pelo consulado americano localizado 
no país em que o beneficiário reside, tornando o processo célere, 
simples e bem mais em conta que a grande maioria dos vistos 
norte-americanos. O tempo de duração depende do tratado 
firmado entre os EUA e o país da sua nacionalidade. 

MENOR TEMPO NA OBTENÇÃO
DA DUPLA CIDADANIA

 A Euro Consultoria conta com uma equipe que cuida de toda 
burocracia, documentação, trâmites jurídicos e administrativos, 
com atendimento personalizado. “Para iniciar um processo de 
dupla cidadania, estudamos cada caso, começando pela análise 
genealógica, além de uma vasta e consistente pesquisa junto às 
origens do cliente e ao database que temos acesso. Preparamos 
documentos, entre tantos serviços que seguem um rito 
processual”, ressalta. 
 No caso da cidadania italiana, o cenário tem se mostrado longo 
entre solicitar e conseguir o documento, levando em média sete 
anos no Rio Grande do Sul, e dez em São Paulo. Com a pandemia, 
e os consulados fechados, esse tempo está aumentando. 
 Para quem deseja diminuir esse período de longa espera, a Euro 
Consultoria oferece um diferencial: “A alternativa que está sendo 
utilizada desde 2014 é o processo via Tribunal Civil de Roma. Já 
conseguimos reconhecer mais de 1.000 processos nesta modalidade. 
Por meio de uma ação judicial, que dura em média dois anos. É um 
processo seguro, que pode ser feito tanto pela linha materna, como 
paterna, e com resultados excelentes”, diz Stephania.  
 Agende um horário para conhecer o trabalho da Euro Consultoria, 
Imigração, Cidadania e Negócios

Euro Consultoria
www.euroconsultoria.com.br
(51) 3508 6300 / 98923 0740 / 98922 9096
atendimento@euroconsultoria.com.br

 euroconsultoriaoficial
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 Conceitos Bean-to-Bar e Tree-to-Bar na elaboração 
de chocolates ganham o paladar brasileiro. É o 
cacau fino sendo desenvolvido por meio de práticas 
sustentáveis e processos artesanais.

 Da amêndoa à barra, assim é traduzido o processo Bean-to-Bar 
(B2Bar) que surgiu nos Estados Unidos, em 1996, para expressar 
uma forma de produzir chocolate. Os chocolate makers (fazedores 
de chocolate) compram as amêndoas de cacau já fermentadas e 
secas de países das Américas do Sul e Central, África, ou Oriente. No 
contexto do Tree-to-Bar (T2Bar), da árvore à amêndoa, a empresa 
domina a produção do fruto até a barra de chocolate dentro da 
fazenda que ela mesma cultiva seu cacau. Os frutos são selecionados 
na colheita, verificando se não têm fungos, pragas, perfurações. 
Depois são cortados e vão para uma casa de fermentação com 
acompanhamento diário. Posteriormente, passam por torra, que é 
um dos segredos dos bons produtos. 

Gourmet

CACAU DE ORIGEM

 “Considero uma arte fazer chocolate de altíssima qualidade. E esses 
conceitos atendem a uma busca crescente do público por alimentos 
mais saudáveis, puros, menos processados, além de desejarem 
conhecer a origem dos itens que consomem. Embora o cacau 
B2Bar e T2Bar passem por processamentos, eles usam tecnologias 
e técnicas que preservam ao máximo as características sensoriais 
originais dos ingredientes”, explica Juliana Ustra, engenheira química, 
consultora em alimentos para empresas, educadora sobre chocolates 
para o consumidor, e idealizadora do projeto “Expedição Cacau e 
Chocolate no Brasil”. O projeto percorre fazendas pelo país para 
colher narrativas que, em breve, serão materializadas em um livro. 
www. chocolatenobrasil.blogspot.com 

chocolatenobrasil

MODAKA

 De família com tradição cacaueira desde 1896, Patricia Viana Lima 
dedica-se ao conceito Tree-to-bar e 100% orgânico (certificado 
pelo IBD - Instituto Biodinâmico) há mais de 10 anos, na região 
baiana de Barro Preto. Em 2012, criou a marca Modaka Cacau 
Gourmet. O nome é de origem sânscrita, inspirado da vivência de 
Patricia como praticante e formação especializada em Yoga, tendo 
morado em países do Oriente antes de assumir a gestão da fazenda 
em 2019. Modaka é inspirado no deus hindu Ganesha, o removedor 
de obstáculos que tem como doce preferido a modaka.
 E a Yoga se conecta muito com a forma que Patricia administra 
sua floresta na Bahia. Yoga é tempo presente, assim como a 
necessidade de respeitar o tempo da natureza que entrega os 
frutos na época certa. 
 Além de barras 70% cacau, a marca trabalha com leite vegetal 
de amêndoas na composição. Também vende amêndoas de cacau 
crocantes, nibs para serem usados em receitas. Em 2021, lançou 
três produtos: o Café Cremoso, com cacau, café, castanha e canela; 
o Tchai da Cabruca, com castanhas e especiarias; e o Caramelo 
Salgado, com castanhas e flor de sal. 

 modakacacau

MAGIAN 
 O cacau está ligado à família do gaúcho André Passow desde que 
seu avô trabalhava em uma grande indústria de chocolate e por 
meio de seus pais quando tinham uma fábrica de ovos de Páscoa 
no porão de casa. 
 Chocolate maker há mais de cinco anos, André criou a Magian 
Cacao (que une as iniciais do primeiro filho Matias, da esposa 
Giovana e o seu). Tudo começou como um hobby até lançar 
oficialmente em 2017. Sua ideia sempre foi buscar um negócio com 
propósito, escolhendo fornecedores que adotassem boas práticas, 
trabalho digno sem exploração, entre outros valores que considera 
imprescindíveis e que respeitam a natureza.
 As amêndoas são da região do Vale do Rio Jequitinhonha, em 
Belmonte, sul da Bahia. Sua produção é realizada nos fundos de casa, 
em Porto Alegre, e vendida em lojas especializadas. Seguidamente, 
André viaja a Belmonte onde conta com um parceiro importante 
em sua jornada empreendedora. O fornecedor é Eduardo Melo, 
proprietário de uma fazenda que há seis gerações se dedica ao 
cultivo. Lá, André seleciona os lotes das amêndoas para fazer os 
chocolates. Sua produção é artesanal em itens 70% cacau, zero 
açúcar, com ingredientes - caju, café, cupuaçu, leite vegetal, cumaru 
etc. -, somando mais de 20 tipos de barras. Em 2020, sua barra 45% 
cacau ao leite recebeu Ouro no prêmio Bean To Bar Brasil.

 magiancacao

MIRÓH

 Recentemente inaugurado na cidade gaúcha de Gramado, a 
marca Miróh Chocolate Makers nasceu da união do pâtissier e 
chocolate maker Ricardo Campos, sua esposa Ariane Raudenberg 
e a família Ziegler, de Santa Catarina. 
 Formado em Gastronomia pela Escola de Turismo, Hotelaria 
e Gastronomia do CETT, de Barcelona, Ricardo conta que o 
nome foi inspirado no artista espanhol Joan Miró e na região da 
Catalunha, onde morou. Natural de São Paulo, traz no currículo 
alguns reconhecimentos: Melhor Chef Pâtissier 2014; melhor torta 
e melhor Snack do World Chocolate Masters Brasil 2014; melhor 
receita de chocolate Febrachoco 2014. 
 Morando há dois anos em Gramado, percebeu um mercado 
com grande potencial para trabalhar produtos dentro dos preceitos 
Bean-to-Bar, criando drágeas, barras, bombons e chocolate para ser 
usado na confeitaria. O cacau como matéria prima é proveniente 
de fazendas sustentáveis, de produção orgânica e que não utilizam 
trabalho escravo nem infantil, vindo de regiões como Espírito Santo, 
Bahia e Pará. 
 Para garantir uma produção com diferentes terroirs e alta 
qualidade, os sócios importam cacau certificado de países 
como Índia, Filipinas, Madagascar, Nicarágua e Venezuela. Outra 
característica da marca é que ela também conta com um café 
em frente ao Lago Negro, além de oferecer experiências para os 
visitantes como acompanhar o processo de fabricação a partir da 
amêndoa torrada até tornar-se um chocolate; degustar cacau de 
diferentes procedências para sentir as nuances de cada um. 

 mirohchocolate

Leia nosso conteúdo completo por meio da Onne Digital que traz mais 
informações sobre chocolate.
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Juliana Ustra prepara um livro sobre o cacau e o chocolate no Brasil     

Patricia Viana Lima junto à sua floresta sustentável

André Passow e processo de secagem das amêndoas de cacau

Chef Ricardo Campos junto às sacas de cacau do Miróh
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 O número de investidores bateu a 
marca de 3,7 milhões na bolsa de valores 
brasileira em 2021. Ao mesmo tempo, o 
setor de gestão de patrimônio cresceu mais 
de 30% em 2020. O número de famílias 
no Brasil atendidas por assessorias fora do 
setor bancário teve um acréscimo de mais 
de 35%. E, indicando a continuidade de um 
cenário positivo para quem deseja investir, 
o mercado tem se mantido aquecido 
desde o início do ano.

Gestão de Patrimônio

OS CUIDADOS 
COM PATRIMÔNIOS 

FAMILIARES DE 
ALTA RENDA

 Esse cenário traduz o quanto as pessoas com alto poder aquisitivo 
têm se preocupado, cada vez mais, em cuidar dos bens, buscando 
assessoria para diversificar os investimentos, perpetuar o patrimônio 
e assegurar o sustento do padrão de vida que possuem, além de 
garantir uma vida confortável às próximas gerações.
 Dessa forma, os profissionais das áreas de Financial Advisory têm 
passado a obter mais relevância e procura, já que eles são os grandes 
aliados de quem pode investir montantes altos, e nem sempre tem 
tempo para cuidar dos investimentos com afinco.
 Esses profissionais lidam com o mercado de investimentos 
diariamente e estão sempre atualizados sobre as tendências de 
mercado e novos produtos financeiros.

COMO UMA DAS MAIORES ASSESSORIAS 
DE INVESTIMENTO DO BRASIL ATENDE AOS 
MULTIMILIONÁRIOS

 Contar com uma Assessoria de Investimentos também é a 
melhor chance de não cometer erros básicos ao investir. Além disso, 
ter à disposição a consultoria de especialistas permite construir uma 
carteira de investimentos alinhada com o perfil do investidor e com 
foco na diversificação dos ativos que a compõem.

 E é com essas premissas que a Monte Bravo atua no mercado 
financeiro, há mais de dez anos. Seus serviços vão além de gerar 
rentabilidade pontual, pois prezam por relações duradouras com seus 
clientes, construídas com base na confiança e na transparência.
 Tendo como compromisso sempre ouvir e atender às 
necessidades de cada cliente, para que seus objetivos futuros sejam 
alcançados, a Monte Bravo ajuda a construir um cenário no qual a 
perpetuação do patrimônio seja saudável.
 A Assessoria acredita que vale trazer melhores retornos por 
meio da economia de custos e de um olhar integrado para soluções 
de investimento, sempre alinhado com os objetivos do investidor. 
Desta forma, preserva o legado dos clientes e os ajuda, também, no 
planejamento patrimonial.

A Monte Bravo cuida do futuro do cliente e da sua família.

Monte Bravo
www.montebravo.com.br
www.linkedin.com/company/monte-bravo

 montebravoinvestimentos
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O NÚMERO DE FAMÍLIAS 
NO BRASIL ATENDIDAS POR 
ASSESSORIAS FORA DO 
SETOR BANCÁRIO TEVE UM 
ACRÉSCIMO DE MAIS DE 35%.
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Tapetes

 Quarenta anos depois de atravessar o Oceano 
Atlântico para firmar morada no Brasil, a família Zaman 
viu suas origens iranianas ressurgirem em sua loja 
de tapetes, móveis e artigos de decoração. Assinado 
pelo escritório de arquitetura Tartan Arquitetura, o 
projeto do novo endereço da Império Persa ganhou 
uma tamareira plantada na entrada do prédio com pé 
direito de 7m, chão de madeira e uma fachada com 
uma trama de cordas alusivas ao tear dos tapetes.

 Um dos desejos dos proprietários era a conservação do piso de 
madeira, típico dos grandes bazares de tapetes da região da antiga 
Pérsia - de onde vieram os primeiros tapetes da loja. “Queríamos 
entregar uma experiência de quase imersão para os clientes, como 
se estivessem entrando nos galpões e bazares do Oriente Médio”, 
diz Pedram Zaman, da segunda geração da família Zaman.
 Os arquitetos do escritório Tartan Arquitetura decidiram trazer 
a região para os mais 1.200m² da construção em um contraste 
atemporal com o tradicional. “Em uma das conversas com o patriarca 
Bahman Zaman, ele nos disse que um amigo pediu um conselho de 
como trazer mais clientela para o seu negócio. Ele disse ‘coloque um 
camelo na frente da loja, todo mundo irá olhar o camelo e, assim, eles 
comprarão teu produto’. Nós trouxemos um elemento marcante na 
fachada que dá a dimensão do que a pessoa encontrará no interior 
da loja”, conta a arquiteta Camila Mirapalhete, da Tartan Arquitetura.
 Com design paramétrico, a fachada ganhou um grande tramado 
de cordas náuticas na cor bordô, que faz companhia para o novo 
logotipo da nova fase da marca - mais sofisticado e moderno, 
justamente para estar de acordo com os produtos e as novas 
empreitadas da loja.

O PALCO

 O interior da Império Persa tem uma estrutura quase invisível. O 
piso amadeirado foi lixado para ter um aspecto mais natural; as paredes 
foram pintadas de um cinza grafite para ‘sumir’ no plano de fundo; a 
laje nervurada foi despida, deixando a parte elétrica e complementar 
toda aparente. A intenção dos arquitetos era deixar toda estrutura 
como coadjuvante, tendo os tapetes como protagonistas de uma 
grande atração de cores quentes. Com aproximadamente 15m de 
altura, o átrio com pé direito triplo foi pensado como um palco de 
teatro. “Transformamos esse átrio em um espetáculo da tapeçaria, 
fazendo daquele espaço um grande palco para apresentar os tapetes”, 
explica Bruna Franz, da Tartan Arquitetura.  

 
AMBIENTES

 Dos minimalistas aos mais ousados, oito ambientes, com móveis 
e tapetes da loja, foram projetados por escritórios de arquitetura 
convidados pela Império Persa - AB Interiores, Archi2Studio, Carlos 
Lemos Arquitetura & Urbanismo, Erika Listo Arquitetura, Melina 
Knopp Arquitetura, Michel Keller Interiores e Exteriores, Renato 
Mello Arquitetura e Rogério Pandolfo Arquitetura. Sob os pés, nas 
paredes, em salas de estar e de jantar, os tapetes foram aplicados 
para reafirmar o ecletismo das peças e a importância delas para 
as moradas. Marcantes, únicos, envolventes, cheio de detalhes, cada 
peça apresenta e entrega um estilo onde for inserido. A Império 
Persa abriga todos eles.PROJETO LEVA 

ORIENTE MÉDIO 
PARA LOJA

DE TAPETES
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Império Persa Home Design
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2593
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3328 0010

 imperiopersa
 Império Persa Home Design

www.imperiopersa.com.br

Nova marca Império Persa
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 A moda saiu do modo pausa após um ano e meio 
ensaiando uma volta. Trouxe consigo uma lição de 
casa desse período conturbado: olhar e ouvir mais 
seu consumidor, entendendo os novos contextos de 
consumo e o tipo de experiência que se pretende 
oferecer. Nesse período complexo, de tantas dúvidas 
e incertezas, - mas de descobertas também-, estamos 
redefinindo o que é verdadeiramente essencial e 
importante na vida e nos negócios. O cenário atual, 
ainda sob o reflexo das transformações que a pandemia 
causou, obrigou as empresas de moda a saírem de sua 
zona de conforto, readequando produtos, ampliando 
serviços e acertando o tom da comunicação, a fim de 
fazer sentido na vida das pessoas face ao modelo híbrido 
que se apresenta. 

Onne Fashion Talks

Madeleine Müller*
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(*) Madeleine Müller, Stylist há 25 anos e produtora de moda. Mestre em Ciências 
da Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa(UFP-Portugal); Pós-Graduada 
em Moda, Consumo e Comunicação (PUC-RS) e graduada em Direito (PUC-RS); 
Professora no Design de Moda da ESPM-POA; autora do livro “Admirável Moda 
Sustentável: vestindo um mundo novo”; ativista do movimento Fashion Revolution. 
Acredita numa moda responsável e ética, regenerativa de sistemas e agente de 
transformação social.
madeleine.muller@gmail.com

 madi_muller

 A recuperação da economia no setor da moda trouxe também 
uma nova consciência e mudança de mindset, já que as relações 
comerciais tiveram de se adaptar não ao “novo normal”, que já ficou 
obsoleto de tanto falarem nele, mas ao outro normal, este ainda 
em aberto, não banalizado, nos convidando a ocupar novamente 
aquele espaço mágico (de percepção) onde a moda nos confere 
identidade, pertencimento e diferenciação. Nessa busca de sentido 
num momento tão difícil, não foram só os hábitos de consumo que 
mudaram, a jornada do consumidor também foi alterada, percorrendo 
caminhos menos lineares devido às várias redes sociais, plataformas de 
busca, vídeos de review e avaliações sendo consultadas em diferentes 
etapas do processo de compra, o que antes acontecia com menos 
distrações e pontos de contato, num ritmo mais lento. 
 A pandemia acelerou os processos de digitalização e as interações 
precisaram ecoar de forma mais ágil e efetiva, afinal, é preciso estar 
onde o consumidor está, o que requer uma reengenharia interna 
de processos e equipes, agora omni channel, sem perder o caráter 
pessoal e humanizado em qualquer ponto de contato. O papel da 
tecnologia é essencial na construção dessas pontes, desde a cadeia 
de produção até a geração de conteúdo e o atendimento, garantindo 
uma presença digital que seja real, com escuta ativa e proposta de 
valor. 
 Lidar com novas realidades e identificar as verdadeiras necessidades, 
temores ou dores do cliente (nem sempre identificados em meio às 
demandas), é um dos desafios das grandes marcas de moda, que já 
desceram do pedestal buscando se reaproximar em meio ao excesso 
de apelos e ofertas. Nessa (re)conexão, é preciso mudar o tom da 
comunicação conforme o contexto, entendendo o momento e 
as realidades impostas e expostas, como ficou notório durante os 
meses mais críticos da pandemia. Quem não lembra de marcas e 
influencers alienadas e insensíveis ao que estava acontecendo no 
mundo? Perderam a noção do bom tom, conforme denunciou com 
ironia a impagável Ilana Kaplan no meme do ano. Mas talvez estejamos 
atrasados e esse assunto já ficou cringe, que venha o próximo! Novo 
normal? Não, o outro, por favor. 
 O mercado reagiu e está em ebulição, após um período de 
banho-maria. As marcas centenárias trataram de revirar o caldeirão 
social multicultural que o “velho normal” ignorava, abrindo espaço 
para a diversidade, se reinventando em novos códigos visuais para 
acompanhar as ondas de consumo revigorado. As pequenas marcas, 

por sua vez, se adaptaram rápido graças a sua horizontalidade e 
conexões mais próximas, comunicando-se de forma empática e 
integrada, estabelecendo trocas mais significativas, respondendo 
às grandes questões que a moda ainda precisa resolver, enquanto 
reflexo da sociedade e espírito do seu tempo.
 Nesse cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo do mundo 
VUCA, pesquisas apontam para três drivers de comportamento:

DESSINCRONIZAÇÃO SOCIAL: sensações permanentes de 
incerteza, demanda por flexibilização de rotinas e ruptura do excesso 
de compromissos que antes eram um status, dando espaço a uma 
fragmentação comunitária, onde cada indivíduo continua executando 
os seus afazeres, de forma  mais individualizada: cada um no seu tempo, 
com seu ritmo e espaço, porém, mantendo o anseio de alcançar um 
equilíbrio em todos os âmbitos da vida.

EMOÇÕES DIGITAIS: humanos e robôs caminham lado a lado em 
um cenário de conectividade que vai além do ver e ouvir. A ascensão 
de novas tecnologias com realidade afetiva fará com que o universo 
digital se espelhe cada vez mais na face humana, onde sensações táteis, 
olfativas e emocionais serão transmitidas digitalmente, permitindo 
uma experiência visceral em um mundo virtual.

SOCIEDADE HÍBRIDA: as mudanças diárias causadas pela 
imprevisibilidade dos novos tempos fazem com que a sociedade 
lance um olhar para novas formas de viver, baseando-se em soluções 
adaptáveis e inconstantes. Esse senso de resiliência, onde a realidade 
muda a partir da ótica do observador, impulsiona conceitos como 
inclusão, representatividade, empoderamento e diversidade.
 
 Estamos vivendo o maior experimento de mudança 
comportamental da história da humanidade em termos de extensão, 
duração e envolvimento de pessoas. O velho normal já se despediu, 
o novo ainda não disse a que veio. Então, fiquemos com o outro 
normal, aquele que é possível, mais pé no chão, realista, respeitoso, 
ético e consciente. Que a moda possa refletir esses valores também.

O NOVO NORMAL FICOU 
PARA TRÁS, QUE TAL UM 
OUTRO NORMAL?

O “outro normal” da Balenciaga, com alfaiataria, tricô, jaqueta esporte e jeans 
na Couture - feitos à mão em teares originais japoneses, mas ainda assim 
uma ousadia. Sem virar as costas para a estética da rua e do underground, 
trouxe valores inclusivos no casting e em roupas reais, meticulosamente 
construídas sem perder o fascínio, a postura e a atitude de alta costura. E 
looks numerados, comme il faut!
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Moda Masculina

Alexandre Taleb*
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(*) Alexandre Taleb é Consultor de Imagem, assessorando pessoas e empresas a 
atingir autenticidade, credibilidade e autoconfiança através da imagem pessoal.
www.alexandretaleb.com.br
Fone: (11) 97545 9707

 alexandretaleb

 No mundo masculino, temos sete estilos de 
homens. Esta divisão em sete perfis foi desenvolvida 
pela renomada consultora norte-americana Alyce 
Parsons, que publicou nos anos 1990 as obras 
“Universal Style: Dress for Who You Are and What 
You Want” (Estilo Universal: vista-se de acordo com 
o que você é e com o que você quer), e “What’s my 
Style? “(Qual é o meu estilo?). 

 Adotada nas grandes escolas de moda, como as nova-iorquinas 
Parsons School of Design e Fashion Institute of Technology, propagou-
se pelo resto do mundo e até hoje é uma referência muito forte. 
Assim como o conceito do capsule wardrobe, o qual abordarei 
em uma nova edição da Onne&Only, trata-se de uma excelente 
ferramenta para organizar da melhor forma o que funciona para o 
guarda-roupa de cada um.
 Essa é uma concepção que, como quase todas no universo 
da moda e do estilo, está muito desenvolvida no que diz respeito 
às mulheres. Já no que se refere aos homens, é quase impossível 
encontrar literatura sobre esse assunto. A própria Alyce Parsons 
escreveu em “Universal Style: Dress for Who You Are and What You 
Want”, há décadas, livro esgotado inclusive no exterior.
 Minha experiência como consultor levou-me a adaptar esses 
princípios à nossa realidade e às necessidades específicas de meus 
clientes homens. A divisão em perfis segue válida nos dias de hoje, 
mas o que aplico no trabalho com eles é um desenvolvimento das 
referências de Ms. Parsons, somado à minha visão do tema.
 A lista original apresenta os seguintes perfis: Criativo, Elegante, 
Esportivo, Romântico, Sexy, Tradicional, Urbano. A divisão em sete 
tipos não significa que estejamos presos a apenas um deles. Alguns 
consultores os dividem em dois grupos, acreditando que nascemos 
com um estilo básico e, ao longo da vida, podemos desenvolver 
afinidade por um ou dois outros. Não concordo, porém, com 
essa subdivisão, mesmo entendendo que podemos, sim, trazer 
características de mais de um estilo.

ESTILOS DE MODA 
MASCULINA

 Vamos, então, entender como usar as diretrizes dos sete estilos 
para o melhor aproveitamento de suas compras e criação de um 
repertório adequado para o seu guarda-roupa. Abordaremos os 
perfis, explicando suas particularidades, e fornecendo exemplos de 
homens que servem de referência a cada um deles, incluindo o que 
acrescentei a partir de minha experiência.

HOMEM ESTILO CRIATIVO
 São pessoas expansivas, que gostam de se sentir únicas. Misturam 
todos os estilos e geralmente usam as roupas como forma de 
declaração de sua personalidade. São homens inovadores, originais, 
exóticos e aventureiros, com tendências artísticas. Usam desde peças 
étnicas a artigos vintage, sem problemas. Adoram cores e sabem 
combinar estampas, sem medo de errar ou misturar tudo no mesmo 
look. Pouco importa se o acessório é rústico ou se tem design 
inovador: o importante é que seja único e diferenciado. Não têm 
uma peça característica, escolhem o que sentem vontade de usar 
conforme o humor do dia.
Palavra-chave: inédito
Referência: Jared Leto

Gostaram? E você se identifica com o Criativo? Comente no meu 
instagram @alexandretaleb. Nas próximas edições, abordaremos 
outros estilos.
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Moda Masculina - Angélyca La Porta 

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

UNIVERSO MASCULINO
SOB UM OLHAR FEMININO

 A pandemia ainda causa reflexos em todo o mundo. 
Em tempos de “vida normal”, este ano, as marcas tiveram 
mais liberdade para desfilar suas coleções. Apesar das 
apresentações ainda serem, predominantemente, 
em formato virtual e rodando em horários oficiais, 
exploram muito bem a criatividade, tanto em colabs, 
com marcas e celebridades em suas criações, como em 
locações incríveis exibindo verdadeiros shows de arte 
nas Semanas de Moda.

A SEGUIR, O QUE PENSAM ALGUMAS DAS GRANDES 
MARCAS PARA A PRIMAVERA DE 2021/22:
 A nova temporada de roupas masculinas para a Primavera/2022 
traz a alfaiataria com ares mais descontraídos, modelagens mais 
folgadas nas calças, e bermudas em tecidos nobres e frescos como 
linho, cashmere e seda, combinados a looks esportivos no conforto 
despretensioso de jaquetas e casacos. Estampas clássicas como 
xadrez, quadriculado, poá preto e branco, ganham um lugar cativo 
no closet dos homens com um visual moderno e em combinações 
nada convencionais. A cartela de cores vai desde o tradicional preto, 
marinho, branco e bege em conjuntos, muitas vezes monocromáticos, 
como em combinações com cores cítricas e contrastantes.

ARMANI X ELEGÂNCIA X CONFORTO
 Conhecido pela elegância impecável dos seus trajes, Armani 
apresentou uma coleção com ares de “o novo normal’’. Desconstruiu 
sua silhueta formal, mas sem cruzar para o território do preguiçoso 
com uma modelagem mais solta, lembrando como eram as roupas 
esportivas antes de meados do século. “A atitude geral é muito 
leve, porque acho que todos nós aprendemos a ser informais 
e mais relaxados na maneira de nos vestir”, explicou Armani. Ele 
se posicionou contra o terno convencional, oferecendo às novas 
gerações - assim como às antigas - um código de vestimenta 
atualizado para viver: “De certa forma, a pandemia provou que minha 
intuição de um estilo atemporal e sem esforço sempre foi valiosa. E 
é exatamente isso que gostaria de transmitir com esta coleção: uma 
ideia de conforto que está mais em sintonia com os tempos que 
vivemos”, explica Giorgio Armani.

Uma aposta certeira de roupa versátil, confortável e cheia de estilo que já 
ganhou muitos adeptos, tanto para o trabalho como para o home office!

FERRARI X MODA HYPE
 A famosa marca do automobilismo italiano, conhecida por 
competir no circuito de Fórmula 1 desde 1952, estreia em um 
circuito tão rápido e cruel que faz a F1 parecer contida: o circuito da 
moda. Projetada por Rocco Iannone - que começou sua carreira na 
Dolce & Gabbana, Giorgio Armani e, posteriormente, na Pal Zileri - 
esta primeira coleção de moda da Ferrari com 52 looks, dos quais 
80% são unissex, foi mostrada na cidade natal da Ferrari, Maranello, 
Itália, na linha de montagem onde seus artesãos automotivos são 
normalmente empregados para conectar poderosos motores V12 
a 812 GTS esculpidos à mão. Iannone integrou tecidos (como fibra 
de carbono) e silhuetas inspiradas pela anatomia e cores do catálogo 
automotivo da Ferrari. Parceiros como Puma e Ray-Ban forneceram 
tênis e óculos escuros com motivos reconhecíveis da marca.

Para os amantes do automobilismo, esta é uma combinação e tanto, 
digna de colecionador!

BRIONI X BRAD PITT
 A marca romana de alfaiataria de luxo Brioni realizou uma 
collab com Brad Pitt em uma nova coleção cápsula para Primavera 
2022, ousadamente refinada, tanto quanto o próprio superastro 
de Hollywood. Desenhada pela primeira vez pelo mesmo ator em 
2020. Intitulada “BP Signature”, a cápsula consiste apenas no tipo 
de peças que Pitt realmente usaria, incluindo um terno grafite de 
dois botões, uma jaqueta esporte de cashmere, um suéter polo de 
manga comprida leve também em cashmere, um suntuoso casaco 
sem forro para automóvel e um casaco de veludo com calças de lã 
e uma camisa de noite de algodão ultrafino. Realmente peças bem 
versáteis para o guarda-roupa masculino.
 Já para a coleção de Primavera, a marca trouxe o casual chic com 
o frescor do linho, lã fria e seda. Camisas em linho inglês, jaquetas 
desconstruídas com a melhor cashmere e linho, agasalhos em nobuck 
repelente a água com tratamento de lótus. Um luxo básico!

Angélyca La Porta* 

SEMANA DE MODA 
MASCULINA E O 

P R I M A V E R A  2 0 2 2

“NOVO NORMAL” 

Veja matéria completa no site: www.combineseulook.com.br

Versace Dolce & Gabbana

Dolce & GabbanaDolce & Gabbana
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 Empreendimento alto padrão no bairro Três 
Figueiras, em Porto Alegre, único na cidade com 
segundo andar interno.

 Mais do que nunca, o conceito de bem morar tem ressaltado a 
importância da amplitude e o quanto ela impacta na qualidade de 
vida em ambientes residenciais. Quando se fala em condomínios alto 
padrão, cada vez mais, as pessoas buscam projetos inteligentes que 
mesclam moradia, áreas pensadas para trabalharem de suas casas 
com conforto e espaços de lazer.
 Antes de lançar o DUOS, a incorporadora Forma Inc ouviu o 
consumidor porto-alegrense, por meio de uma pesquisa, sobre como 
seria um projeto ideal para morar. A partir dessa perspectiva, criou 
o conceito do DUOS, que reúne apartamentos Duplex e Garden, 
e também apartamentos convencionais, de até 182,37m², áreas de 
convivência, em uma zona nobre da capital gaúcha, o bairro Três 
Figueiras. O empreendimento disponibiliza 42 apartamentos em 
torre única, sendo 14 unidades Duplex de três suítes, com living 
em pé direito duplo e mezanino. “Este espaço é um dos principais 
diferenciais do DUOS, o único na cidade com um segundo andar 
interno com área tão qualificada - com separação entre a área de 
estar (no primeiro andar) e a área íntima (no segundo). São poucas 
unidades Duplex, disponíveis apenas para alguns compradores 
privilegiados”, destaca Peter Schamaedecke, Diretor Comercial da 
Forma inc. Os demais 28 apartamentos trazem na planta uma grande 
sacada em “L” e três suítes com opção de configuração para quatro 
suítes, sendo que duas dessas unidades, e uma Duplex, são do tipo 
Garden com terraços de até 144m². A planta de garagens é generosa, 

oferecendo boxes privativos para até 5 vagas e depósito, dependendo 
do tipo e andar do imóvel, e sempre numa das vagas há espera para 
tomada de carro elétrico.

ESPAÇOS DE BEM MORAR

 Imagine customizar a planta interna do imóvel. Pois o DUOS 
oferece essa possibilidade com até oito opções de plantas, contando 
com, por exemplo, um home office ou área para reuniões virtuais no 
estar íntimo em mezanino. Com o Espaço Live, presente em todas as 
unidades do empreendimento, o morador pode criar este ambiente 
de forma que atenda às suas demandas profissionais de escritório.
 Como um bom imóvel que alegra os olhos ao entrar, uma 
grande janela de 4mx5m marca presença nos apartamentos 
Duplex, propiciando uma paisagem exuberante, além de contar com 
mezanino. Tais detalhes trazem um item importante ao projeto, que é 
a amplitude, aliada a uma maior entrada de luz natural tão valorizada 
em espaços de bem morar. O projeto conta ainda com esquadrias 
em PCV com fechamento hermético, em todos os apartamentos, 
proporcionando maior isolamento acústico e estanqueidade.
 E quando se fala em áreas compartilhadas, entretenimento é o 
que não falta para os condôminos que contam com uma variedade 
de atrativos como o Espaço Game e o Espaço Gourmet com lareira 
e churrasqueira, ambientes climatizados e decorados. Já o Espaço 
Fogo é perfeito para confraternizações ao redor da lareira ao ar livre. 
Também há Salão de Festas e Quiosque com pergolado, além de 
Piscinas Adulto e Infantil, cobertas e climatizadas, com aquecimento 
por energia solar e raia de 15m. Para cuidar da mente e do corpo, 
o Espaço Fitness dispõe de jardim interno, e também é equipado e 

climatizado. No Terraço Externo, integram-se os ambientes Quiosque, 
Game e Play. A infraestrutura disponibiliza ainda vestiários masculino 
e feminino, banheiro para pessoas com necessidades especiais (PNE), 
gerador próprio, reaproveitamento das águas das chuvas e guarita 
com vidros blindados.

FORMA INC - GRUPO KUHN

 O Grupo Kuhn celebra 73 anos de atividade em 2021, com uma 
trajetória bem-sucedida de projetos em alto padrão, localizados em 
endereços estratégicos de bairros nobres da cidade. A empresa é 
familiar, tendo como CEO Eduardo Rizzo Kuhn. O executivo dá 
continuidade ao legado do fundador do Grupo, Dr. Olavo Jorge 
Kuhn, ao lado da terceira geração na empresa. O Diretor Técnico é o 
Arquiteto Pedro Kuhn, que também assina o projeto DUOS.

Empreendimento

DUOS, 
PARA TODAS 

AS PESSOAS 
QUE VOCÊ É.

DUOS
Forma Inc - Grupo Kuhn
Escritório de atendimento: Alameda Eduardo Guimarães esquina 
Alameda Alceu Wamosy, 88 - Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3327 2727
Peter Schmaedecke - Diretor Comercial - peterinc@formainc.com.br

 lp.duos.com.br
 formainc.com.br
 formainc
 formaincgrupokuhn

OS 14 APARTAMENTOS DUPLEX 
CONTAM COM MEZANINO, DE 
ONDE UMA VISTA EXUBERANTE 
DA REGIÃO PODE SER 
OBSERVADA DO JANELÃO DE 4M 
DE LARGURA E 5M DE ALTURA. 
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 Um dos modelos de negócios que vem se destacando 
no cenário imobiliário brasileiro, a multipropriedade é 
uma alternativa para quem busca imóvel de alto valor 
agregado com investimento proporcional ao uso. Entre 
as razões está a sua regulamentação, em vigor desde 
dezembro de 2018, com crescimento desta modalidade 
imobiliária em mais de 18% ao ano no país. Para falar 
sobre o conceito de multipropriedade, a Onne&Only 
conversou com o Dr. Rafael Paiva Nunes, advogado, sócio 
fundador da Paiva Nunes & Filter Direito Imobiliário.

O que é o conceito de multipropriedade?
 Multipropriedade é um regime de condomínio de um bem imóvel, 
onde a utilização é fracionada por tempo e não por espaço físico. Você 
adquire determinado tempo para utilizá-lo e ele é exclusivamente seu 
durante aquele período. Esse fracionamento é por semana. Sendo o 
ano de 52 semanas, a utilização é de acordo com o fracionamento 
comprado, e as cotas normalmente equivalem a duas ou quatro 
semanas, dependendo do que foi adquirido na compra. Esse modelo 
de negócios existe há mais de cinco décadas no mundo, e no Brasil 
iniciou há mais de 30 anos em hotéis do Nordeste. 

Quais as vantagens de ser multipropretário?
 Por exemplo, se você quiser adquirir um imóvel para suas férias 
de alto padrão de aproximadamente 40m² em Gramado, na serra 
gaúcha, pagará na faixa de 600 a 800 mil reais, mas não o usufrui o ano 
todo. No sistema de multipropriedade, este mesmo apartamento 
pode ser comprado por 13 ou 26 pessoas, por exemplo, em regime 
de cotas. Então você compra 1/13 do tempo daquele imóvel, torna-
se proprietário, documentado no registro de imóveis, e o utiliza por 
4 semanas, por cotas que são negociadas na faixa de 90 mil reais. O 
regime de condomínio é definido pela semana x, y ou z em contrato, 
e o proprietário usufrui pelo tempo que comprou, seja uma semana 
ou mais, e o custeio das despesas globais é na proporção das cotas 
adquiridas. 

Quais tipos de bens imóveis entram neste conceito?
 Flats, apartamentos para alugar, condohotéis, unidades hoteleiras 
são alguns exemplos de bens imóveis usuais no conceito de 
multipropriedade. Em dezembro de 2018, este modelo de negócio 
foi regulado no Brasil pela lei º 13.777/18. Antes da lei, as empresas 
vendiam a fração dos imóveis sem um regramento legal sobre direitos 
e obrigações dos multiproprietários. 

O senhor entende que os multiproprietários devam criar 
associações. Explique mais as razões:
 O consumidor está atento aos seus direitos e viu que, ao se unir 
por meio de uma associação, ele ganha força. A associação ajuda os 
multiproprietários de um condomínio a ter voz e representatividade 
na defesa dos seus direitos perante a assembleia e a administração. 
Um exemplo disso é que há incorporadoras que lançam sistemas de 
hotéis e querem se perpetuar como administradoras do sistema. Por 
atos administrativos acabam reduzindo a zero a voz do condômino em 

decisões de assembleia, com o uso de cláusulas mandato [no contrato 
se assina uma procuração para a incorporadora votar pelo condômino 
ausente em assembleias, resultando em decisões não democráticas, 
pois há inúmeros casos nos quais os interesses da administradora são 
privilegiados em detrimento dos interesses dos multiproprietários]. 
Além disso, há situações ilegais de empreendimentos que alteram a 
incorporação, aumentando o número de apartamentos ou mudando 
regras condominiais sem a anuência dos multiproprietários. São esses 
tipos de situações e tantas outras que acontecem. Com a força de 
uma associação, é possível reverter situações abusivas e unilaterais nas 
administrações de condomínio de multipropriedade. 

Com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD como fica a 
convocação das assembleias?
 Um dos problemas observados em condomínios de 
multipropriedade é como interagir com outros multiproprietários, 
saber quem são eles, onde estão. Pois, para conversar com outros 
multiproprietários em uma assembleia, por exemplo, nem sempre 
se tem acesso aos nomes. E vem a pergunta: como organizar 1.500 
cotistas sem os conhecer já que a administradora e/ou incorporadora 
tem essas informações e não repassa, arguindo que isso pode não 
estar em conformidade com a LGPD? Na verdade, esta lei não vem 
para proteger dados que são públicos. O princípio do condomínio 
é todos se conhecerem. Entendemos que identificar e conhecer 
todos os condôminos é pressuposto para o exercício do direito 
constitucional ao pleno uso e gozo de uma propriedade. O próximo 
trabalho que faremos é um movimento sobre como aplicar a LGPD 
nos empreendimentos de multipropriedade para que todos os 
condôminos se conheçam e possam interagir em condomínio sem a 
intervenção daquele que precisa ser regulado, que é o administrador. 
Estamos trabalhando para mudar isso. 

A Paiva Nunes & Filter Direito Imobiliário é um escritório jurídico que conta com 
profissionais com mais de duas décadas de experiência no mercado imobiliário, com 
foco especial em Direito Imobiliário, além de contar com especialistas nas áreas de 
Responsabilidade Civil, Contratos e Direito Sucessório.

www.pnf.adv.br

Investimento Imobiliário

A IMPORTÂNCIA DE UMA 
ASSOCIAÇÃO PARA CONDÔMINOS 
MULTIPROPRIETÁRIOS

Fo
to

: R
od

rig
o 

Zi
eb

el
l

Fo
to

: R
af

ae
l P

ai
va

 N
un

es

Fo
to

: R
od

rig
o 

Zi
eb

el
l

Rafael Paiva Nunes

Rafael Paiva Nunes, Daniela Filter,  Bruno Cavalheiro Bartz , Everton Lemos Santos e Maurício Rodrigues Mello

Vista aérea de empreendimento em Gramado
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Consultoria imóveis alto padrão

 Entre idealizar o imóvel dos sonhos e adquirir o 
tão almejado apartamento ou casa que atenda às 
preferências e necessidades do comprador pode levar 
um bom tempo e, até mesmo, algumas dores de cabeça. 
As razões variam: seja por não atender a requisitos 
mínimos e imprescindíveis, mesmo que esteja localizado 
num excelente endereço, seja por não contar com um 
suporte profissional qualificado que traga boas opções 
e soluções, seja pela negociação não satisfatória. 

 No entanto, há quem trabalhe em sintonia com o cliente, por meio 
de um serviço especializado e ágil, como a JR Real Estate Consulting. 
“Somos integrados com 250 cidades no Brasil através de um sistema 
que capta todos os imóveis em oferta, portais, plataformas, sites. Tudo 
que você possa imaginar em imóveis, conseguimos centralizar em 
uma única ferramenta de busca. Imagine você com um Private Broker 
ajudando, assessorando e realizando uma consultoria personalizada 
com todas as ofertas disponíveis no mercado, em todo o Brasil”, 
explica Junior Rodrigues, Diretor da JR Real Estate Consulting.
 De acordo com o executivo, a empresa iniciou desenvolvendo 
áreas para construtoras, auxiliando na negociação de forma eficaz e 
ágil, pois nem sempre é fácil ter acesso aos proprietários e vendedores. 
Fazer estas conexões é um dos diferenciais da JR Real Estate Consulting, 
que também percebeu uma escassez de profissionais qualificados 
para desenvolver áreas e avaliar o potencial construtivo. “Isso nos fez 
abrir caminho para negociações que ultrapassam os 100 milhões de 
reais, além da consultoria que temos prestado a incorporadores e 
construtores”, ressalta Junior Rodrigues.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

 A especialização no segmento alto padrão se consolidou como 
uma referência da marca, não apenas no Rio Grande do Sul como 
em outros estados brasileiros. Se o cliente mora em uma cidade X 
e deseja adquirir um imóvel na Praia de Copacabana, por exemplo, a 
da JR Real Estate Consulting realiza essa operação por meio de seu 
sistema de acesso. E os serviços vão além da pesquisa, que é rápida e 
eficiente. A consultoria elabora estratégias e realiza negociações com 
a maestria necessária de quem tem experiência no assunto, inclusive 
para clientes de fora do país, como aconteceu recentemente, via 
Boston e Los Angeles. 
  Tudo isso é fruto de uma cultura forte e consistente da empresa, 
onde os profissionais têm claro que o diferencial está nas negociações, 
mostrando a todos os clientes que, sim, é possível melhorar o preço 
de um imóvel com a estratégia certa, seja o valor 500 mil ou de 30 
milhões de reais. E esse perfil da equipe está aliado à sensibilidade e 
ao conhecimento aprofundado sobre o que estão negociando. 

VISÃO EMPREENDEDORA

 O mundo é uma oportunidade maravilhosa para quem sabe que 
tem potencial e deseja crescer. Mesmo vindo de um lar humilde, Junior 
Rodrigues não temeu os desafios impostos pela condição social. Pelo 
contrário, desde muito cedo, aos 11 anos de idade, já arregaçava 
as mangas para trabalhar e fazer suas próprias aquisições. Antes de 

ingressar num mercado supercompetitivo como o que atua hoje, 
trabalhou em diversas empresas de diferentes segmentos. “Foi então 
que me encontrei no ramo de imóveis. Era muito jovem, não gerava 
credibilidade. Então me destaquei e comecei a atingir todos os cargos 
da empresa, indo de corretor de imóveis a diretor geral. No entanto, 
algo dizia que eu deveria inovar e criar uma nova perspectiva para o 
mercado. Fiz frente e iniciei a JR Real Estate Consulting”, destaca. 
 Atualmente, a consultoria desenvolve negócios a ponto de 
ultrapassar os 180 milhões em VGV, em 2021. De acordo com o 
executivo, mesmo com os ótimos números, ainda é o começo 
de uma expansão que promete revolucionar e mudar conceitos 
que existem no mercado, pois o objetivo principal é incorporar a 
empresa em um sistema de partnership, que já está em andamento. 
Ou seja, todas as sedes que vierem a abrir terão sócios com a mesma 
disciplina e ideais da empresa, levando sempre adiante a cultura que a 
consolidou, atendendo a todos os clientes com a mesma importância. 
“O mercado de imóveis no Brasil é um tanto competitivo, mas quem 
realiza um bom trabalho de forma clara e honesta, sempre consegue 
ganhar credibilidade e realizar negócios amplos.  Nosso mérito como 
empresa não é fazer apenas um bom trabalho, mas, sim, sermos 
lembrados pela eficácia e resultados que entregamos, como amigos 
e parceiros de negócios”, diz o empresário, que traz a seguir algumas 
dicas para fazer bons investimentos em imóveis.

Junior Rodrigues

Junior Rodrigues
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“O MERCADO DE IMÓVEIS 
NO BRASIL É UM TANTO 
COMPETITIVO, MAS QUEM 
REALIZA UM BOM TRABALHO 
DE FORMA CLARA E HONESTA, 
SEMPRE CONSEGUE GANHAR 
CREDIBILIDADE E REALIZAR 
NEGÓCIOS AMPLOS. “

IMÓVEL DOS SONHOS 
REQUER CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA Yoo Moinhos by Cyrela

Pininfarina By Cyrela
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Junior Rodrigues Real Estate Consulting
www.jrrealestate.com.br
Fone: (51) 98427 1063 / 3181 0859
https://www.youtube.com/channel/UCTMzXGWpwDFv7UraK0k1kDw

 juniorrodriguesrs

4- A arquitetura. Acabamento excepcional e decoração atual que 
trazem traços de “lar” e de casa fazem parte dos requisitos mais 
buscados pelos compradores, sendo cada um com seu gosto pessoal. 
A arquitetura atual tem se renovado com propostas contemporâneas 
e espetaculares. Um dos pontos chaves que tem chamado a atenção 
do mercado são marcas renomadas em parceria com construtoras 
como “Pininfarina”, “Estudio YOO”, “DROR”, entre outras. Esse tipo 
de assinatura, aliada a um empreendimento, proporciona ótima 
segurança a todos que compram.

5- Credibilidade de quem está construindo. Essencial para fazer 
boas escolhas é investir num imóvel que vá garantir segurança e 
confiança em razão do nome que está por trás.  A seriedade da 
construtora é primordial. Aspectos como garantia de entrega ou de 
pós negócio; entender o histórico da empresa para se certificar de 
que está fazendo um excelente negócio; têm sido buscas e critérios 
cada vez mais exigidos pelos compradores. 

6- Espaços maiores. Os conceitos de morar tem se renovado a 
cada ano, um grande exemplo disso é o crescimento de buscas por 
terrenos em condomínios fechados, casas, tanto dentro quanto fora 
de condomínio, sempre prezando espaços maiores. E na pandemia, 
isso ficou evidente. Clientes que buscam alto padrão ou alto luxo 
não se baseiam só em preço e localização. Há complementos que 
formam um imóvel desse porte, como arte e tecnologia: uma porta 
automática acionada a partir de comandos de voz ou que ofereça 
funcionalidades por biometria, entre outros diferenciais possíveis em 
construções assim.

7- Regiões nobres da cidade. Tudo que se lança em regiões de alto 
poder aquisitivo tem uma procura surpreendente. Recentemente, a 
Cyrela Brazil Realty realizou um lançamento no Moinhos de Vento 
que foi recorde na cidade por seu marco de vendas: 100% em 21 dias. 
De 304 unidades, não sobrou uma sequer. Logo em seu lançamento, 
a Melnick, uma das fortes empresas que a JR Real Estate Consulting 
atua em parceria, realizou o lançamento com destaque para suas 
unidades com mais de 800m2, tendo vendido 95% antes mesmo da 
abertura para o mercado imobiliário. Esse resultado excepcional pode 
ser explicado da seguinte forma: quando tecnologia, arte, conceito e 
localização estão presentes em um projeto, e da forma e perspectiva 
que um nicho de clientes busca, a chance de sucesso é quase 100%.

Literatura

Sergius Gonzaga*
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 Lançado em 1949, o romance “1984”, talvez não seja 
uma excepcional obra literária. Falta-lhe a sutileza de 
linguagem e os tons cambiantes das narrativas maiores. 
No entanto, nenhuma outra ficção no século XX 
produziu tamanho impacto. Quando sua ressonância 
parecia estar diminuindo, um frívolo programa de 
tevê, mas de alcance mundial, trouxe de volta o “Big 
Brother” e reviveu o livro. O surgimento das redes com 
o vozerio dos idiotas, as “fake news” e as políticas de 
cancelamento o atualizaram ainda mais.

 Na trilha de outros textos célebres - “Nós” (1924), de Ivan 
Zamiátin, e “Admirável Mundo Novo” (1932), de Aldous Huxley – 
“1984” constitui-se como distopia (o mesmo que antiutopia, projeção 
imaginativa com pretensões realistas e visão estremecedora sobre o 
futuro). Apesar da dívida com seus antecessores, especialmente com 
o russo, George Orwell (pseudônimo de Eric Blair) cria de forma 
persuasiva um insuperável sistema de terror e opressão – espécie 
de suma do poder totalitário absoluto – que tenderia a dominar 
o mundo nas décadas seguintes, valendo-se inclusive de modernos 
recursos tecnológicos.
 Filho de um funcionário inglês, Eric Blair (1903-1949) nasceu na 
Índia e teve uma vida agitada, repleta de aventuras e adversidades, 
que registrou em obras jornalísticas como “Na pior em Paris e 
Londres” (1933), ou em romances como “Dias na Birmânia” (1934). 
Desde jovem, professou um socialismo mais sentimental do que 
teórico e foi essa disposição de empatia  que o levou a lutar na  
Guerra Civil Espanhola.
 Lá, foi gravemente ferido e lá, também, conheceu  a brutalidade, o 
maquiavelismo e o desprezo pela vida humana com que a liderança 
soviética tratava os acontecimentos espanhóis. Dessa experiência 
resultou o melhor de seus livros – “Homenagem à Catalunha” (1938) 
– traduzido no Brasil como “Lutando na Espanha”, provavelmente a 
mais eletrizante reportagem histórica escrita no século passado.
  “1984” tem como base o regime autocrático vigente na URSS. 
Tudo o que aparece no texto procede da irrespirável atmosfera de 
terror estabelecida por Stálin e o Partido Comunista: o controle da 
vida de cada indivíduo; a vigilância permanente sobre o cotidiano 
dos cidadãos; a repressão ilimitada; a supressão de todos os 
direitos humanos; o estado policialesco (no livro existe a “polícia 
do pensamento”); a contínua lavagem cerebral; a guerra contra a 
memória e o consequente apagamento do passado; a censura 
dos afetos; o nascimento de uma nova língua, visando aturdir 
intelectualmente a população. Em síntese, o inferno.

(*) Sergius Gonzaga, professor de literatura brasileira e ensaísta
    gonzagasergius

O CLÁSSICO DE ORWELL,
MAIS ATUAL DO QUE NUNCA!

 Ainda que a essência do texto represente situações a  partir do 
mundo comunista, George Orwell tampouco observa com simpatia 
o sistema capitalista. Também este estava impregnado – sobremodo 
nos avanços tecnológicos e no poder midiático e financeiro – de 
elementos totalitários que deveriam ser combatidos.
 O final de “1984” é amargo. Porém, como sua ação se passa em 
um futuro que virá a acontecer, a impugnação dessa hipótese de 
projeto despótico e desumano ainda pode ser feita. Certamente era 
a intenção de Orwell que seu leitor tomasse consciência do horror 
das tiranias contemporâneas e se erguesse contra elas. 
 Neste sentido, a escrita do romance é uma tentativa de contrapor-
se à fala do espião Brien:  “Se queres ver uma imagem do futuro, 
imagina uma bota pisoteando um rosto humano para sempre”.
 Uma leitura indispensável.

 “1984”, 

Teená - Melnick Even
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Planta de apartamento empreendimento Teená - Melnick Even
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DICAS PARA ADQUIRIR UM IMÓVEL

 Quando se pensa em comprar imóveis deve-se sempre ter alguns 
cuidados que são essenciais para que não tenha dissabores 
neste processo. 

1- Credenciado CRECI. O primeiro ponto e indispensável é a 
escolha do profissional que irá auxiliar. Embora pareça algo óbvio e 
simples, há alguns detalhes a serem tomados como, por exemplo: 
verificar se o profissional de fato é credenciado junto ao Conselho 
Regional dos Corretores de Imóveis, pois há muitos profissionais 
que atuam de forma ilegal. Mesmo que este faça a intermediação do 
negócio para o cliente, o fato de não estar credenciado pode gerar 
problemas futuros por conta disso.

2- Profissional preocupado e atento às necessidades do 
cliente. Entender bem o que o futuro comprador busca, procurando 
compreender cada característica que seja indispensável para ele e sua 
família. Há muitos profissionais que buscam apenas rentabilizar e não 
fidelizar, e existe uma larga diferença entre essas duas pessoas.

3- Checagem de toda documentação do imóvel. Resolver a 
matrícula do imóvel, conferir os documentos não é suficiente. Se 
o imóvel tem uma pendência por conta do vendedor, - como 
um processo trabalhista ou uma dívida na Receita Federal -, e o 
comprador realizar uma negociação, mas não conferir esses pontos, 
no futuro, poderá perder o imóvel, pois essas são dívidas que, caso o 
vendedor não cumpra, os bens do adquirente vão a leilão, incluindo 
os que ele tinha no momento da dívida. Por isso, é fundamental 
conferir a documentação certa e completa antes de dar qualquer 
seguimento ao negócio.
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Delphus Galeria de Arte e Molduraria
em novo endereço

 O Rio Grande do Sul é um estado com forte projeção artística 
no cenário brasileiro. Importantes artistas nasceram e desenvolveram 
suas carreiras no Estado, obtendo grande projeção em todo o 
território nacional e até mesmo no exterior.
 Já em meados do Século XIX se observava o interesse expressivo 
pela arte, principalmente nas cidades de Pelotas e Porto Alegre. Nos 
anos de 1920, o modernismo iniciou sua penetração, ganhando cada 
vez mais espaço vindo a consolidar-se nos anos 50, momento em que 
Vasco Prado, com Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glênio Bianchetti 
e Glauco Rodrigues, fundaram o Clube da Gravura. Na década de 60 
é quando acontece a real modernização da pintura gaúcha, momento 
em que o abstracionismo ganha espaço pelas mãos de Iberê Camargo 
e Ênio Lippmann, entre outros. Neste período, novas galerias de arte 
vão surgindo, principalmente na capital gaúcha. Na década de 70, 
novas estéticas, como a Arte Conceitual, o Concretismo, a Arte Pop, a 
Nova Figuração, dão novas cores ao sul. Nesta década, Xico Stockinger 
passa a se dedicar quase que exclusivamente à produção artística. E é 
em meio a toda esta efervescência artística que a Delphus Galeria de 
Arte e Molduraria é fundada em Porto Alegre com o propósito de 
ser um espaço, acima de tudo, próximo ao artista plástico e com olhar 
atento às tendências artísticas, sem deixar de valorizar os clássicos da 
arte brasileira.

Arte e Molduras

TRADIÇÃO E
MODERNIDADE EM

OBRAS
DE ARTE

 Na década de 80, o RS já contava também com outros 
importantes nomes no cenário artístico: Carlos Carrion de Britto 
Velho, Antônio Soriano, Heloisa Crocco, Paulo Peres, Clara Pechansky, 
Nelson Jungbluth, Waldeny Elias, estão entre os artistas gaúchos que 
se tornaram referência nacional. 
 Neste período, a Galeria Delphus já se consolidava como 
importante espaço no comércio de obras de arte destes e de muitos 
outros artistas, além de servir como ponto de encontro entre artistas 
plásticos e seus admiradores. O serviço de molduraria também se 
tornou diferencial na cidade no quesito variedade e qualidade.
 Hoje, em seus quase 50 anos de existência, passando por 
mudanças de endereço e também de proprietários, a Delphus se 
tornou sinônimo de espaço dedicado ao comércio de obras de 
arte não apenas em Porto Alegre, mas em todo território nacional. 
A atenção e o prazer de receber àquele cliente de longa data, 
assim como àquele que chega pela primeira vez para apreciar este 
maravilhoso mundo da arte, movem muitas das ações implementadas 
na atual Galeria.

 
 Com um vasto acervo composto por obras de mais de 120 
artistas, entre eles ícones da arte brasileira, artistas internacionais e 
novos artistas, a Delphus Galeria de Arte ampliou seu espaço em 
2020 para novo endereço. Seus ambientes foram planejados para 
que as obras possam ser apreciadas com o devido destaque que 
merecem, e para que o cliente se sinta em um ambiente agradável 
e acolhedor. As novas instalações, com mais espaço também para 
a molduraria e para eventos importantes como Arte para Todos e 
Mês do Artista Delphus, e o atendimento personalizado – que inclui 
assessoria gratuita ao cliente para harmonização entre o espaço físico 
de sua residência, seu estilo pessoal e a escolha da obra – fazem dela 
uma empresa diferenciada neste ramo.
 A Delphus tem o olhar atento de sua galerista Salete Salvador, 
que há 4 anos está à frente de sua administração, mas já atua nesta 
área há mais de 20 anos. Seus conhecimentos e simpatia dão o tom 
do atendimento na Galeria – hoje com estacionamento no local e 
com possibilidade de atendimento também com hora marcada em 
dias e horários não comerciais. Seu acervo conta com mais de 2 mil 
peças entre pinturas e esculturas em diferentes técnicas, fotografias 
e gravuras assinadas e com selo de autenticidade. Estes aspectos e a 
constante dinamicidade de exposições – com os espaços recebendo 
novas obras todas as semanas – fazem da Delphus um local para ser 
incluído com certa regularidade em sua agenda, seja para adquirir ou 
para apreciar novidades e clássicos da arte nacional.
 
OUTROS SERVIÇOS:
Restauro de obras de arte e documentos
Molduras em madeira especial e acrílico
Espelhos facetados e lapidados
Folheação a ouro e prata de molduras e móveis

Delphus Galeria de Arte e Molduraria
Novo endereço: Av. Cristovão Colombo, 1501- Porto Alegre/RS
Fone: (51) 2312 4524

(51) 99256 6218 
 www.delphusgaleria.com.br
 delphus.galeria
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 Na hora de criar um ambiente planejado, tudo 
conta: o estilo, a cor, a tecnologia, a qualidade 
e a sofisticação. E todos esses elementos são 
responsáveis pela composição de um móvel perfeito. 
Dessa forma, a Bartz Jardim Botânico leva em 
consideração o que é realmente importante para o 
conforto e o bem-estar, aproveitando os espaços de 
forma inteligente e funcional.

 Nada melhor que um lar aconchegante, estiloso e que seja 
adequado à rotina diária, auxiliando para que o dia seja mais leve 
e produtivo. Contar com um ambiente decorado e organizado, 
principalmente em relação aos móveis, é essencial.
 Cada pessoa e cada momento são únicos, por isso, os projetos 
são exclusivos e pensados de acordo com cada cliente. Além disso, 
estão sempre atualizados com as novidades do mercado e alinhados 
com as últimas tendências de design e decoração.
 As charmosas Frentes Americanas lançadas pela Bartz, uma 
tendência que traz o estilo clássico para o projeto de interiores, 
esbanjam elegância. O design das Frentes Americanas é caracterizado 
pela moldura na frente dos móveis, em que as portas e gavetas 
possuem baixo relevo.
 Para oferecer sempre um alto padrão de excelência, a empresa 
mantém o catálogo atualizado, com novos padrões, tecnologia e 
acessórios que fazem toda a diferença para os espaços planejados. 
Tudo para transformar o ambiente dos sonhos em realidade!
 Você quer um ambiente planejado? A Bartz realiza projetos 
exclusivos e personalizados com primor técnico e muito estilo de 
acordo com as preferências do cliente. 

Projetos personalizados

BARTZ JARDIM BOTÂNICO

TRANSFORMAR SONHOS 
EM REALIDADE 

Bartz Jardim Botânico
Rua Dr. Salvador França, 1168
Jardim Botânico - Porto Alegre/RS

 (51) 3085 4500
 bartzjardimbotanico
 bartzjardimbotanico
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 Mais do que números, o que define a Tramontina é 
o esforço permanente em tornar a vida das pessoas 
cada vez melhor. A pequena ferraria fundada por 
Valentin e Elisa Tramontina em 1911, no sul do Brasil, 
deu origem a um grupo que hoje conta com 10 
unidades fabris e mantém a vocação centenária de 
encantar com gestos simples. 

Utilidades para casa

TRAMONTINA, O PRAZER 
DE FAZER BONITO 

 O segredo para manter a essência está em acreditar nas pessoas. 
A Tramontina valoriza cada um dos mais de 10 mil funcionários para 
que entreguem ao mercado produtos funcionais e com estilo, que 
inspiram o dia a dia e estimulam experiências para gerar valor e 
satisfação a clientes, consumidores e comunidades. 
 Tudo isso é traduzido nos mais de 22 mil itens que carregam 
valores de uma marca única. Utensílios e equipamentos para cozinha, 
eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem, manutenção 
industrial e automotiva, construção civil, materiais elétricos, móveis 
de madeira ou de plástico, além da ampla linha de equipamentos 
dirigíveis são fabricados para o mercado nacional e exportados para 
mais de 120 países. 
 É no fazer bonito que a Tramontina e as pessoas se encontram. 
Atuando de forma global, a marca tem o suporte necessário para 
entregar soluções capazes de atender as necessidades de seu tempo, 
aliando produtividade e superação de metas ao desenvolvimento 
sustentável através do programa de gestão ambiental. 

www.tramontina.com.br
 tramontinaoficial
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 Aprimorar edições de sucesso é sempre um desafio. Ao buscar 
ainda mais refinamento para seus produtos, a Brava Forma decidiu 
repensar uma das peças mais importantes de sua coleção.
 O Vicenzo volta com possibilidades de composições múltiplas, 
permitindo a mistura de diferentes texturas e revestimentos, explorando 
a imaginação e a personalidade de clientes e arquitetos.
 O mix de couros naturais e tecidos, como linhos e lonas 100% 
algodão, garante sofisticação e ousadia, tornando o Vicenzo um modelo 
de pura criatividade.
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Design - Móveis

O MEIO AMBIENTE AGRADECE
 A coleção Vicenzo conta com uma estrutura rígida em 
madeiras sustentáveis, com garantia de cinco anos. As almofadas 
de assento possuem molas de aço e espumas soft de alta 
resiliência, livres de CFC, que garantem durabilidade, conforto e 
sustentabilidade. Este, aliás, é sistema padrão da empresa há mais 
de 30 anos.
 O apoio da estrutura é confeccionado em alumínio maciço 
nos pés, tendo como cores: corten, polido ou preto fosco.
 Um modelo de qualidade e design que traz vitória no 
próprio nome. Vicenzo é a cara da nova coleção da Brava Forma.

 Outro upgrade do modelo é a sua base elevada, deixando o 
estofado leve e moderno, além do desenvolvimento de um novo 
sistema de suporte dos braços, que os deixam suspensos sobre os 
assentos, mas sem interferir nas almofadas.
 A coleção Vicenzo é composta por sofás, curvas, poltronas e chaise, 
conquistando seu espaço com personalidade, conforto e sofisticação.

Brava Forma
Porto Alegre/RS - Rua Anita Garibaldi, 787

 (51) 98030 4668
Lajeado/RS - Av. Benjamin Constant, 342

 (51) 997711058
www.bravaforma.com.br

 bravaforma

Com projeto inovador, o Vicenzo - um dos estofados de maior sucesso da marca desde seu 
lançamento 30 anos atrás - está de volta na coleção com um novo design.

BRAVA FORMA RELANÇA

EM SUA NOVA COLEÇÃO
UM ÍCONE
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Consultoria em Luxo - Paulo Chiele

Paulo Chiele

 Quando falamos em mercado de luxo, temos 
que levar em consideração, em primeiro lugar, qual 
segmento do luxo estamos falando. Afinal, os mais 
de 1 trilhão e 300 bilhões de euros de faturamentos 
anuais do setor se dividem em cerca de 12 diferentes 
segmentos e, cada um deles, com suas peculiaridades 
e tipos de consumidores.

 Se levarmos em consideração a grande parte da população 
consumidora de algum tipo de produto de luxo, estaremos falando 
em faturamentos da ordem de mais de 280 bilhões de dólares anuais 
no mundo.
 O Brasil conta com um gigantesco público consumidor de 
produtos de luxo, como óculos, relógios, perfumes, sapatos, bolsas, 
cosméticos, hotelaria, gastronomia, produtos náuticos etc. O 
chamado luxo acessível, que também sofreu quedas de faturamento 
com a pandemia. O setor de acessórios fechou 2020 com queda 
de 17%. Porém, a recuperação do setor foi rápida, com os chineses 
encabeçando a lista dos ávidos consumidores que hoje representam 
quase 50% de todo o consumo mundial em produtos de luxo.
 E para responder a pergunta que muitas pessoas fazem: será que 
o luxo mudou? A resposta é não. O luxo não muda, ele apenas evolui. 
O luxo está cada vez mais luxuoso e cada vez mais caro também. O 
que mudou foi o comportamento dos consumidores do luxo, que, 
em função da pandemia, foram obrigados a mudar seus tradicionais 
hábitos de viajar, festejar e consumir nos principais gateways do luxo 
pelo mundo, como Paris, Milão, Tokyo, Londres e Nova York.

 Os mais afortunados, no entanto, encontraram refúgios nos 
tradicionais resorts badalados como St.Tropez, St. Barthelemy e, é 
claro, a nova meca do turismo de luxo, a deslumbrante Dubai com 
suas infindáveis opções de hotéis altíssimo padrão, gastronomia e 
shoppings, além das inúmeras atividades esportivas e de lazer.
 O Brasil foi um dos poucos mercados mundiais onde o setor 
mostrou grande resiliência com uma queda de apenas 15% em 
relação a 2019. Os brasileiros, segundo a Euromonitor, gastaram 25,4 
bilhões de reais em super carros, bolsas, sapatos, hotéis 5 estrelas etc. 
O apetite por carros de luxo aumentou no Brasil . Sem poder viajar 
de avião para o exterior, os brasileiros resolveram investir pesado em 
conforto dos super carros de luxo e viajar por estradas nacionais. 
Seguindo a tendência de compras mais conscientes e menos 
supérfluas, os investimentos em joalheria cresceram. A  italiana Bulgari 
teve aumento de 30% em suas vendas.

CONSUMO DO LUXO
NA PANDEMIA

 As vendas online também cresceram no setor, e o principal 
fornecedor de luxo via eletrônica, a Farfetch, comemorou o acréscimo 
de mais de 2 milhões de novos clientes em sua plataforma. O mesmo 
aconteceu com o site Iguatemi365 que vende produtos de luxo online. 
Além disso, o Brasil, ou melhor, São Paulo, a capital brasileira do luxo, 
tem mais uma nova opção com grifes estrangeiras, o CJ Shopping, 
com varias grifes de luxo exclusivas estreando no Brasil.
 Mesmo com o sucesso do online, no entanto, os investimentos 
em flagship stores pelo mundo não param, pois nada substitui a 
experiência de fazer compras em um destes templos do luxo. Além 
de comprar, as grifes estão apostando na retenção dos clientes no 
ambiente comercial com outras opções. É o exemplo da colaboração 
entre a tradicional Ladurée, dos deliciosos macarons, com a Maison 
Dior. O café Dior é um sucesso.

 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

 Lojas sensoriais como a Burberry de Shenzen, ou a Hermés na 
Rue de Sèvres em Paris, ou ainda  the House of Dior em Seoul, 
são exemplos dos novos conceitos de arquitetura para encantar e 
seduzir ainda mais a clientela do luxo.
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Hermés - Rue de Sèvres/Paris

Burberry - Shenzen

Café Dior
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Artes Visuais

 A arte é considerada a etapa mais complexa do 
processo da produção simbólica a que o homem, como 
um ser histórico e produtor da cultura, se lança.

 A arte, quando toca os sentidos do apreciador, promove o 
despertar de emoções da mesma forma como ocorre durante 
o processo criativo de cada artista. Mas, artista e expectador não 
necessariamente irão comungar das mesmas sensações perante a 
mesma obra, e isso demonstra a riqueza das múltiplas possibilidades 
do sentir que as obras de arte nos proporcionam.
 O desenho e a pintura são considerados os meios pelos quais 
este mesmo homem expressa seus sentimentos, sua forma particular 
de ver o mundo, sua capacidade de imitar as infinitas cores e formas 
existentes na natureza, sejam elas reais ou imaginárias, podendo 
mudar drasticamente de uma cultura para outra ou em diferentes 
períodos da história.
 As obras apresentadas nesta edição e através do site www.artprc.
com.br são expressões do atual momento do artista Paulo Chiele e 
de sua forma particular de ver, sentir e interagir com o presente.

CONCEITO E MÉTODO

 O trabalho se caracteriza por três conceitos distintos, porém 
interligados em sua concepção.

DESCOBERTA 1 - Através da aplicação de texturas sobre materiais 
nobres, a obra transmite a ideia de escavar até encontrar o objeto 
do desejo. Representa a busca, a descoberta e o conhecimento 
dos próprios conflitos. A revelação da essência de cada um que se 
encontra por detrás das aparências superficiais, sejam elas ásperas, 
lisas, tranquilas, inquietas ou outras tantas características da espécie 
humana.

DECOBERTA 2 - Através das combinações de cores aleatórias puras, 
o trabalho busca expressar as sensações do momento deixando a 
liberdade de interpretação ao expectador.

DESCOBERTA 3 - A combinação das duas descobertas acima criam 
obras com cores, texturas, formas e um elo que as une, o brilho. 

A JORNADA VISUAL DE PAULO CHIELE

O ARTISTA

 A coleção de obras de arte contemporânea, desenvolvida pelo 
múltiplo e talentoso Paulo Chiele, desde o final de 2019, é fruto de 
exercícios e aprendizados acumulados nos últimos vinte anos através 
do trabalho imersivo. Paulo é uma referência em mercado do luxo, 
universo, este, intimamente ligado às artes.
 O expressionismo abstrato foi o meio escolhido para extravasar 
sentimentos e emoções desta trajetória!
 Já são mais de 60 obras que, em breve, poderão ser contempladas 
através dos eventos ONNE!

Atelier Artprc 
Av.Independência, 1211, loja 28 - Porto Alegre/RS

 art_prc
info@artprc.com.br
www.artprc.com.br

Estratégia

Paulo Beck*
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 Nenhum setor escapa da revolução desencadeada 
pelas tecnologias digitais. Muitas empresas ainda são 
famosas por dominar o mercado por décadas, e até 
figuram entre as marcas mais lembradas, e porque 
não as mais valiosas, mas algumas delas hesitaram em 
permitir que o digital substituísse o seu modelo de 
negócio e as suas vendas. Tarde demais para mudar. 

 A transformação digital associada à inovação tem mudado o jogo 
para muitas empresas tradicionais. Um novo mundo emergiu da 
pandemia, totalmente renovado e diferente. Muitos daqueles que 
usavam de sua força e inteligência corporativa para competir, mas 
enfrentaram dificuldades para se adaptar à nova Era Digital, já estão 
fora do jogo. Mas como esperar por alguém que não demonstra 
mais capacidade para correr e competir?
 Empresas revolucionárias, como Uber, Amazon e Tesla são 
consideradas “nativas digitais” e estão nadando num oceano azul. 
Como cada elemento de um modelo de negócio está sendo 
reformulado em um ritmo alucinante, alguns líderes têm que 
cuidar com a famosa síndrome do “batom digital”. Significa adotar 
a digitalização nas características superficiais do seu modelo de 
negócios, para atender à demanda de clientes e ao emprego de 
novas tecnologias, num mundo agora plano.

(*) Paulo Beck é Administrador de empresas, empreendedor em série, investidor anjo e 
executivo corporativo. Com uma ampla trajetória em empresas multinacionais, como a 
Hewlett-Packard, Paulo é um evangelista e estrategista de diversos programas de inovação, 
transformação digital e aceleração corporativa. Como investidor e mentor em diversas 
aceleradoras de startups no Brasil, tem estruturado fundos de investimento semente nas 
áreas da saúde, finanças, varejo e agro, e participado de inúmeras bancas de avaliação para 
mentoria e aconselhamento de startups.

 pauloricardobeck  /  www.growplus.com.br

ALGUNS LÍDERES TÊM 
QUE CUIDAR COM A 
FAMOSA SÍNDROME DO 
“BATOM DIGITAL”. SIGNIFICA 
ADOTAR A DIGITALIZAÇÃO 
NAS CARACTERÍSTICAS 
SUPERFICIAIS DO SEU 
MODELO DE NEGÓCIOS.

SEU NEGÓCIO AINDA É... ATRAENTE?
 
 A pandemia criou um senso de urgência, onde muitas empresas 
que haviam adiado a compra ou o investimento em tecnologia, e 
não aceleraram a velha jornada de transformação digital, de repente 
se viram em um mundo com prioridade para o digital ou apenas 
digital. É a razão pela qual muitas empresas se agilizaram e tiveram 
trimestres recordes, enquanto outras estão afundando devagar.
   Enfim, um mundo novo se abriu para os clientes, que tiveram 
que se virar na pandemia, comprar seu almoço na Internet, buscar 
sua informação na Web, perceber que tudo, absolutamente tudo, 
estava acontecendo no digital, e aquele passeio no físico cada vez 
mais distante. E o pior, ou melhor, é que não foi passageiro e que 
amanhã as coisas não voltarão a ser como eram. Se sua empresa está 
em transformação digital, cuidado para seus clientes não escutarem 
isto, porque você está atrasado!  

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL:

TARDE DEMAIS
  PARA MUDAR?
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Por Gisela Santos

A CASA ORIGINAL
Um tema...Infinitas interpretações 

 A interpretação do morar bem é algo pessoal e intransferível e vai 
mudando ao longo dos anos. 
 Nestes tempos de isolamento, as mudanças foram rápidas em 
todo mundo, com reflexos imediatos no mercado imobiliário e 
de interiores. 
 A casa ganhou um novo status. Nunca se passou tanto tempo nos 
limites do cercadinho. E por isso se investe mais no morar. 
 Neste contexto, a reabertura de Casa Cor é vista com euforia 
pelo público. Gastos com viagens, por exemplo, revertem-se para o 
lar. E o público precisa de referências, de informação. O que comprar? 
Casa Cor é vitrine de produtos e serviços do setor. E o expositor do 
evento é um formador de opinião. O visitante só não deve esquecer 
que o evento é uma espécie de passarela do DECOR. Nem tudo o 
que “desfila” ali serve para a vida real. 
 A “revisão” de padrões de comportamento, trazida pelo período 
de isolamento, fez surgir novos hábitos. O contato com a natureza 
tornou-se essencial. A biofilia é uma forte tendência. Uma casa que 
proporciona experiências sensoriais. Aí mora o novo conceito do 
luxo. Plantas e materiais naturais com ênfase para madeira e pedras 
se fazem presentes neste cenário. O toque das texturas, um bom 
algodão, por exemplo, o cheiro das plantas e flores, sentir a brisa 
passando, curtir a luz natural atravessando as aberturas … se vê tudo 
isto em Casa Cor 
 O resgate da brasilidade e de memórias afetivas é outro viés 
do evento. Artesanato nacional, palha, cestaria, crochê, cerâmica e 
tons terrosos surgem com força. Num passeio pela mostra, alguns 
ambientes me fizeram lembrar a casa daquele tiozão universitário 
dos anos 80 que era meio hippie/socialista (e quem não teve tio 
assim?) Outros resgatam o clima da casa da vovó. Gosto não se 
discute (já dizia o fã de sushi de frango com catupiry), mas senti, aqui 
e ali, um clima meio “força barra” no retrô. 
 Muita calma nesta hora. Risco eminente de deixar a casa com 
cara de feira de artesanato nordestino. Gosta de tons terrosos? 
Sim, estão em alta. Pinte as paredes, é barato. Compre um filtro de 
barro, é barato, ecológico e dizem que também é saudável. Enfim, 
não quero ser tendenciosa, mas apostar muitas fichas na tendência 
do momento é arriscado! Digo isso com respaldo de mais de 20 
anos acompanhando de perto e reportando as novidades do setor 
em projetos e eventos. Algumas tendências são tão voláteis que não 
duram uma temporada. O que vem na sequência? Quebradeira de 
piso e descartes de toda natureza. 

Insights

(*) Gisela dos Santos, jornalista especializada na área de arquitetura e design. 
Apresentadora do canal Casa e Cia no Youtube. Curiosa por natureza, adora escrever 
sobre gastronomia, lugares e viagens.

 giselasantos2

Gisela Santos*

AS BOAS DE FLORIPA
 Equilíbrio, pluralidade e um certo senso conservador dão grandes 
chances de estender o prazo de validade de um projeto de interiores. 
Olha eu aqui recomendando cautela de novo…é a tal maturidade 
adquirida ao longo dos anos (além de jornalista sou consumidora de 
arquitetura e design, viciada em obra). 
 Nem oito, nem oitenta. É preciso reinventar-se. O ineditismo faz 
o olho brilhar. Por outro lado, não é preciso reinventar a roda. Falar 
em misturar rústicos e contemporâneos, novos e antigos parece um 
texto meio desgastado? (Um diretor da Band TV sempre brincava 
com este meu texto recorrente). Certo é que quem mistura estilos 
costuma encontrar o caminho do atemporal. 
 Então vamos voltar a Casa Cor com alguns exemplos que 
sustentam minha teoria: 
 Tem muita, mas muita coisa boa para ver…Não consigo falar de 
tudo que vi de bacana na mostra, mas vamos lá… 

CASA YUGEN, DE GABRIEL BORDIN 

 O espaço inspira-se em um princípio estético japonês. Yugen tem 
a ver com mistério, profundidade …, mas as referências nipônicas são 
tratadas de maneira muito sutil. É que o temático muito literal tende 
a cafonice. #ficadica  
 Gabriel passa longe disso … a aposta é na elegância contida dos 
novos tempos. Sofá em L tem como pano de fundo estante (Florense) 
desenhada pelo arquiteto com uma “pegada” arquitetônica. Poucas 
e boas peças. Arte: destaque para tela de Rubens Oestren junto ao 
espelho d’água.

RESPIRO, DE MARIANA MAISONAVE 

 Outro ambiente pautado na cartilha preconizada pelos mestres de 
Bauhaus “Menos é Mais”. 50 tons de bege … transmitem serenidade. 
A proposta é fazer refletir sobre o respirar, conscientizar sobre o uso 
do tempo e convívio. A arquiteta homenageia o pai que foi internado 
na pandemia em UTI e venceu a doença. Palha, madeira, algodão 
… Mari explora muitas texturas. Elas emprestam calor ao conjunto. 
Prova de que minimalismo e aconchego podem ser compatíveis. 

COSMOPOLITAN LOFT,
POR MARIANA PESCA ARQUITETURA 

 Tons neutros também marcam o loft de Mariana Pesca. Idealizado 
para uma mulher empoderada, o espaço de 78m2 dá ênfase ao 
conforto e à funcionalidade sem perder de vista a estética. Peças 
de linhas orgânicas (algumas quebram qualquer resquício de 
monotonia). Piso Portobello Collab com a Osklen. Telas de diferentes 
estilos, artwall, fotografias assinadas e esculturas dão aquela “bossa 
cult”, que muita gente chama também de borogodó.

ÍRIS LOFT, POR PROGETTA STUDIO 

 Sofá vermelho Natuzzi, tapete verde, cores quentes na tela… 
preto na cozinha! 
 E no meio de tantas cores neutras, este ambiente, inspirado nos 
lofts americanos dos anos 50, surge como aquela manobra radical. 
O zen (flertando com hippie) dominante no evento abre espaço 
aqui para o estilo urbano, beirando um High Tech na iluminação 
(pendentes desenhadas pelo escritório), mas com contrapartidas de 
materiais naturais como o forro de madeira (tendência mostrada 
pelo evento madeira no lugar do gesso). 

LOFT NATURELLE MICHAEL ZANGHELINI 

 Verde nos armários e no teto (vazado) da cozinha e uma grande 
ilha estendendo com a mesa já chamam a atenção no Loft Naturelle. 
As escolhas da sala, sofá Natuzzi e poltrona Studio Ambiente também 
são muito acertadas…, mas o melhor do espaço está no quarto 
“encapsulado” com madeira. Brises setorizam ambiente, mantendo 
a permeabilidade. O clima é de um SPA, com apelo eco, sustentável, 
sim (é pinus), mas bem chic. Eis o novo conceito do luxo. 
 Ah! Sim, tinha conversa para mais um tempão…, mas te conto 
mais no site da revista...
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Empreender

 A pandemia do Coronavírus fez uma 
reviravolta no mundo dos negócios e 
nas carreiras profissionais, mas também 
veio dar aquela chacoalhada para colocar 
algumas ideias em ação, como as iniciativas 
que trouxemos nesta edição. 

RECEPÇÃO COM BERGAMOTAS

 Comandado pelo casal Andréa Venzon, 43 anos, e Rodrigo 
Guimarães, 44 anos, o charmoso Ofertório Bar e Plantas, localizado 
no Quarto Distrito de Porto Alegre, inaugurou em maio de 2021. A 
vontade de investir partiu da comunhão de fatos. Rodrigo e Andréa 
moram em casas separadas apenas por um sobrado quase centenário 
entre eles. Há tempos, namoravam esta estrutura, imaginando que 
poderiam realizar algo um dia, mas as atividades de cada um adiaram 
os planos, até que perderam seus empregos em 2020. Após avaliar 
bem as possibilidades, decidiram fazer uma oferta pelo casarão nº 
350 da rua Ernesto da Fontoura e abriram o bar, pensando também 
em agregar uma floricultura ao local. “Unimos a minha experiência de 
gestão, o bom gosto de Andréa para decorar, e o talento gastronômico 
da amiga Michele Ramona”, explica Rodrigo. Por mais de 20 anos, 
Rodrigo trabalhou numa conhecida marca nacional de mobiliário e 
artigos para casa. Andréa era da área de eventos, tendo atuado por 
muitos anos com projetos para atrair o público em bares de Porto 
Alegre, além da experiência no Havaí como bartender. Ambos amam 
decoração, colecionam itens dos mais diversos. 

 O ambiente interno traz grafitti e serigrafias ornando as paredes, 
e tem uma Kombi amarela instagramável estacionada em frente. O 
casal adora esta região de Porto Alegre que tem concentrado micro 
cervejarias, tanto que eles fazem questão de ter em sua carta de 
bebidas algumas marcas do Quarto Distrito. Ao entrar, o cliente é 
recepcionado com bergamotas, uma cortesia da casa. 
 Tudo é pensado para proporcionar uma ótima experiência, e 
o bar tem tido tanta procura que estão com planos de ampliar, 
usando suas casas que estão em cada lado para criar novos 
ambientes ao público. 
 Sobre o nome Ofertório, Rodrigo conta que estava na lista 
entre outras sugestões. “Pesquisamos na Internet para buscar mais 
inspirações e apareceu o vídeo do show de Caetano Veloso com 
os filhos. Quando escutamos a música que dá nome à turnê, nos 
arrepiamos, pois a letra da música Ofertório fala sobre ‘tudo que 
pedi a Deus, agradeço’. Parecia a minha história com Andréa. Então, 
o Ofertório para nós é um espaço de agradecimento por tudo que 
sonhamos e conseguimos realizar”. 
@ofertoriopoa

NUNCA É TARDE 
 Quando alguém pensa em jogar a toalha por achar que não tem 
mais idade para iniciar um negócio, o paulista Fausto Souto Maior, 65 
anos, desenvolvedor de calçados, chega ao mercado para realizar o 
sonho de ter a própria marca. 
 A experiência em mais de 45 anos com calçados femininos o fez 
ser requisitado por grandes fábricas no Brasil, seja em Franca, Belo 
Horizonte ou cidades do interior gaúcho, conhecido por ser um 
forte polo de moda calçadista: “Sempre fui muito dedicado. Gosto de 
pesquisar. Viajava todos os anos a países que são referência em design 
e tecnologia. Ganhei muito dinheiro trabalhando para o setor”. 

NOVOS VOOS

Casarão quase centenário fica localizado no Quarto Distrito de Porto Alegre
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Fausto Souto Maior tem uma 
carreira dedicada a calçados 
femininos há mais de 45 anos
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 Fausto prefere ser chamado de “sapateiro metido a besta”, ao 
invés de estilista, pois em sua experiência sempre se envolveu com 
todo o processo: criação, escolha dos fornecedores, modelagem, 
comercial. Atividades, estas, aos quais se dedica até hoje, além de 
trazer algumas inovações ao país, como as botas em stretch, um 
sucesso inclusive em estados brasileiros que não fazem frio, além 
de propostas criativas para exibir coleções em grandes feiras numa 
época em que os estandes eram todos iguais e sem apelo visual 
marcante que atraísse público e compradores. 
 No entanto, com as tantas crises econômicas que o Brasil tem 
somado ao histórico, o setor calçadista sentiu o baque, a ponto de 
fábricas serem fechadas ao longo das recentes décadas. Diante de 
tantas notícias inquietantes, Fausto ainda olhava o copo meio cheio, 
até que se viu frente a um desafio: como pagar as contas? Isso foi 
pouco antes da pandemia, e ele precisava agir rápido. Surgiu, então, 
a alternativa de vender pela Internet que, por circunstâncias técnicas, 
demorou para ser lançado. Mas em fevereiro de 2021, finalmente o 
Fashion Depot se apresentou ao mundo. “Eu não tinha outra saída a 
não ser assumir esse risco. Era agora ou agora”, destaca.  Os calçados 
são confeccionados por empresas terceirizadas, a ideia das criações 
é de Fausto e equipe. “Também desenvolvemos para outras marcas 
parceiras em collab. Nosso objetivo é ser o maior e-commerce do 
segmento de calçados femininos”.
@fashiondepot.oficial
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Sobrado fica entre a casa de Andréa e a casa de Rodrigo
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Ana Guerra e Marilene Bittencourt no Espaço Habitart, em Porto Alegre

ARTE É PARA SENTIR

 Jornalista, colaboradora freelancer de publicações, produtora de 
conteúdo e ghost writer, a gaúcha Ana Guerra, 45 anos, agregou 
às suas atividades a representação de artistas visuais. A vontade de 
trabalhar com arte vem antes da pandemia, mas as circunstâncias e as 
tantas incertezas que o novo modus operandi do mundo submeteu 
a humanidade adiaram seu sonho. No entanto, ao mesmo tempo, a 
fizerem refletir: por que não? 
 “Desde que fiz minha primeira aquisição em 2013, passei a 
pesquisar mais, visitar ateliês, conhecer artistas”, conta. Da admiração, 
viu que poderia transformar em um negócio prazeroso. E tudo veio 
numa época que buscava um novo estímulo profissional, sem deixar 
totalmente o jornalismo. 
 Em fevereiro de 2021, passou a atuar na venda de telas, gravuras, 
esculturas com horários pré-agendados, que podem ser em um 
escritório ou em parceria com Marilene Bittencourt, proprietária 
do espaço Habitart, em Porto Alegre. Os encontros são divulgados 
via redes sociais, onde o visitante é recebido com espumante. Com 
delicadeza, carisma e luvas, vai mostrando as peças, comentando 
sobre as inspirações do autor de cada obra.
 A arte como investimento também é levada em consideração, 
pois uma obra costuma valorizar com o tempo. No entanto, Ana 
prefere defender outro ponto de vista e que está muito relacionado 
ao seu amor pelo ofício: “Muito mais do que comprar por ter um 
potencial valor de mercado maior no futuro, arte precisa fazer 
sentido para quem consome. Estamos mais tempo em nossos lares, 
um quadro ou escultura propiciam emoções, assim como a música. 
Queremos uma casa que proporcione bem-estar, e a arte ajuda a 
cumprir esse papel. Arte não tem que combinar com o sofá, ela tem 
que combinar contigo”.
@anaguerra.escritoriodearte

MÚSICA PRESENTE

 A Internet tem propiciado novas formas de levar shows de música 
ao público. Graças às redes sociais digitais, a cantora e compositora 
gaúcha Gisela Pithan, 56 anos, que adotou o Rio de Janeiro há 
mais de 15 anos, tem conseguido driblar a redução de seus shows 
presenciais, - que ocupavam cinco dias da semana. Com uma agenda 
de compromissos em bares e eventos corporativos, viu seu trabalho 
ser afetado já em março de 2020. 
 Na proximidade do período do Dia das Mães teve a ideia de 
criar o “Música Presente”, que vem a ser um vídeo gravado com 
uma música por encomenda, precedido de uma mensagem enviada 
pelo contratante que Gisa lê para o presenteado. Ela toca e canta 
a canção escolhida pelo contratante, seja do repertório nacional 

Com repertório próprio e de outros compositores, Gisa também realiza lives
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ou internacional, e traz um pouco da sua veia atriz que estava 
adormecida desde que deixou a escola de teatro na juventude. Além 
disso, caso o cliente desejar, ela insere fotos enviadas previamente e 
que depois são usadas na edição do conteúdo audiovisual. “Soube 
de ex-namorados se reconciliando após um dos presentes musicais, 
entre outras notícias que me deixam muito feliz. Tem sido gratificantes 
esses eventos.”
 Outra forma de se rentabilizar são as lives encomendadas para 
aniversários e empresas que desejam comemorar resultados de 
vendas. Nesses casos, os shows duram cerca de uma hora. Gisa 
explica que o “Música Presente” é enviada por aplicativo WhatsApp 
e não passa de 5 minutos, pois o App não suporta materiais longos. 
Aos poucos, está retomando os shows presenciais em um café em 
Copacabana, pois ama interagir com o público, e pretende continuar 
oferecendo o “Música Presente”. 
@gisapithan 
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Com as pessoas passando mais tempo em casa, é importante escolher algo 
que realmente goste e não apenas pelo valor de mercado.
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“Tio Mark” (o Zuckerberg) não é bobo e sabemos 
disso né?! Mas ele também não tem como ter controle 
de todas as coisas do mundo, e acabou se vendo 
mal perante um inesperado concorrente com nome 
sonoro e apelo jovem: o Tik Tok chegou pra incomodar 
o Instagram! 

 Tudo bem que tu vais me dizer que dancinhas não são o teu estilo 
e que só adolescentes usam essa ferramenta masssss, hoje, há 1,8 
bilhão de adolescentes e jovens de 10 a 24 anos, no mundo inteiro, 
representando um quarto da população global. Pois é. Durma com 
um barulho desses. 
 O que acabou acontecendo é que o Instagram, assim como 
muitos de nós durante esse período insano que vivemos de 
pandemia, teve que se reinventar! Mais do que a palavra do 
momento, REINVENÇÃO virou sinônimo de sobrevivência e tirou 
muita gente daquela zona que tanto tememos e ao mesmo tempo 
tanto queremos: de conforto! 

Patti Sincerona

Patti Leivas*
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QUE TAL GANHAR 
UM DINDIN PELO 
INSTAGRAM?

(*) Patti Leivas, comunicadora, trabalha com gestão de relacionamentos e 
soluções criativas. Interliga marcas e pessoas de forma dinâmica e efetiva, com 
definição de conceitos e estratégias de divulgação. Por conta de sua opinião e 
credibilidade, conquistou recentemente o prêmio Top Of Mind, como Influenciadora 
Digital mais lembrada do RS. Também foi embaixadora do Fórum Onne Luxo 
2019 realizado em Gramado. 

 pattileivas

 Pois com o Mark foi assim: o bafo na nuca de uma plataforma 
“roubando” tempo de permanência e usuários fez com que ele 
finalmente implantasse o sistema de monetização no Instagram. 
Agora, criadores de conteúdo e influenciadores, assim como lojistas 
e usuários da rede, podem fazer dinheiro no próprio ambiente 
virtual do aplicativo e, melhor ainda, podem ser pagos por sua 
própria audiência! O sistema de “selos” oferece uma “recompensa” a 
quem doa tempo fazendo conteúdo de qualidade (ou não) e pode 
ser feito diretamente pelo público, deixando explícito em lives (o 
programa que mais cresceu na pandemia) a contribuição individual. 
Bem bolado, uma vez que as contribuições (sempre em dólar e 
através de cartão de crédito cadastrado) se dividem em valores que 
equivalem a um, dois ou três corações e ficam “coladas” no nome da 
pessoa que pagou (causando uma boa impressão e possível imitação 
do demais que estão na assistência). 
 Ganha o criador, o artista (é quase um couvert virtual), a audiência 
... Ganham todos, pois, numa era onde o online passou a ser o ganha 
pão de muita gente, nada mais justo do que o aplicativo onde mais 
permanecemos comece a viabilizar ganhos monetários pra quem o 
mantém ativo e interessante. 
 Eu adorei e já tô usando! Se tu ainda não tá, me manda um direct 
lá no @pattileivas que eu te conto mais e te ajudo a também ganhar 
dinheiro no Instagram!
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Guia da Lica - Além da Foto

Liane Neves*

 Conheci Mario Quintana na missão de fotografá-lo aos seus 
80 anos. Era 1986 e eu tinha 27 anos. Teria que entrar em seu 
dia a dia, invadir sua privacidade. Fiquei um pouco ansiosa, com 
um certo receio de como ele me receberia. Mas, desde o nosso 
primeiro encontro, houve uma sintonia enorme. Quintana permitiu 
que eu entrasse em sua vida. E tive o privilégio de passar um ano 
acompanhado o poeta. Ele, carinhosamente, me chamava de “minha 
sombra luminosa”.

(*) Liane Neves, fotógrafa profissional e jornalista, formada pela Famecos – 
PUCRS, tem cursos de Especialização em Fotografia em Londres e Nova York, 
com mais de 35 anos de carreira, fotografando para as maiores revistas do 
Brasil, como Veja, Exame e Caras. É autora dos livros “A Porto Alegre de Mario 
Quintana” e “Guia da Lica”. 

 lianeneves21

SOMBRA
LUMINOSA

 O Mario suave, o Mario alegre, o Mario irônico, o Mario misterioso. 
Saíamos para passear pela cidade, nos lugares que ele gostava de 
ir. O Centro de Porto Alegre era o preferido. O Chalé da Praça 
XV, a Biblioteca Pública, as caminhadas pela Rua da Praia. Descobri 
seus hábitos. Ele frequentava o mesmo barbeiro há 50 anos. E, em 
seu quarto de hotel (ele dizia: “Eu moro em mim mesmo”), criava 
seus poemas, encostava na cama, pegava papéis, prancheta, lápis e 
escrevia-os, iluminado apenas por um pequeno spot de luz.
 Guardo comigo um grande acervo de fotos que fiz de Quintana. 
O poeta e a fotógrafa, uma bela amizade que durou oito anos, até 
ele falecer.

 Mario fez um pequeno poema para mim: “O fotógrafo tem 
a mesma função do poeta: eternizar o tempo que passa”.

 Em 30 de julho deste ano, o poeta estaria fazendo 115 anos. Fo
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 Você já deve ter reparado que, de uns tempos para 
cá, passamos a escutar mais o termo “FACHADA 
VENTILADA” na apresentação de empreendimentos 
imobiliários residenciais e comerciais de alto padrão, 
mesmo sem entender muito bem do que exatamente 
se tratava. Em algum momento, certamente brilhou seu 
olhar ao passar por uma bela fachada de um edifício 
comercial ou por uma nova casa na vizinhança do seu 
condomínio, ou mesmo por aquele antigo prédio que, 
de repente, ganhou um visual totalmente novo.
 

Design e sustentabilidade 

Karen Fanti*

 De fato, as fachadas ventiladas chamam a atenção seja pelo 
design arrojado, moderno, elegante, minimalista ou rapidez com que 
surgem. São vistas em casas contemporâneas sob a forma de brises, 
ripas de madeira, placas de aço corten, cobre. Em edifícios comerciais 
ou residenciais: em placas de ACM, metal, porcelanato, cerâmica, 
concreto polimérico, vidros translúcidos, pintados, adesivados ou 
espelhados, que, sem dúvida, trazem aquele ar de modernidade e se 
incorporam refletindo a natureza, o céu e seu entorno ao projeto 
urbano da cidade. 
 Entretanto, as fachadas ventiladas tratam-se de um recurso já há 
muitos anos conhecido no ramo da arquitetura e design mundial, 
mas que evoluiu muito nos últimos tempos no Brasil pelo avanço 
tecnológico e aperfeiçoamento das técnicas, sendo colocado mais 
à pratica nos projetos atuais, não apenas pela vantagem estética e 
rapidez do processo, mas especialmente devido à necessidade de 
despertarmos nosso olhar para as demais vantagens que elas trazem 
para os habitantes e para a cidade, especialmente a de obras mais 
modernas e sustentáveis.
 Mas o que é, afinal, uma fachada ventilada?  É simples. Trata-se 
de um sistema que aplica revestimentos a uma certa distância da 
estrutura principal do edifício, formando uma “segunda pele”, ou 
seja, na parte externa das paredes da estrutura principal ou original 
do prédio são instaladas estruturas de alumínio ou aço inoxidável, e 
sobre essa estrutura são fixadas as placas dos materiais escolhidos, 
criando uma passagem de ar entre elas que permite uma ventilação 

Fo
to

 K
ar

en
:  V

ict
or

 A
ffa

ro
     

(*) Karen Fanti é formada em Design de Interiores, especialista em 
Luminotécnica e profissional CASACOR RS. A designer está à frente do 
escritório Karen Fanti Design de Interiores com Arquitetura Associada, 
destaque em nível nacional com vários projetos publicados em anuários, 
revistas e programas de televisão, sendo referência em seu setor de atuação, 
onde também é palestrante. Prêmios: DECA - Um Sonho de Banheiro pela 
Região Sul do Brasil, em São Paulo, Melhor Projeto Comercial e de Uso Público 
pela mostra Casa Cor RS. Atua em Porto Alegre e São Paulo com projetos 
originais e personalizados para design e arquitetura: residencial, corporativa, 
comercial e hospitalar.

 karenfantidesigner

contínua, trazendo proteção térmica, acústica, criando um ambiente 
agradável para os habitantes e modificando completamente sua 
apresentação estética externa. Ademais, a fachada ventilada pode ser 
um recurso usado tanto em reformas como em projetos novos.
 Há pouco tempo, a fachada ventilada costumava ser um recurso 
mais utilizado em projetos de Retrofit, ou seja, quando uma edificação 
passava por uma reforma com a finalidade de ganhar uma aparência 
mais atual, corrigindo, também, problemas de segurança sem mexer 
no revestimento antigo, ou seja, o foco estava mais voltado para 
a estética. Afinal de contas, a fachada é um dos elementos mais 
importantes em um projeto, representando o “cartão de visita” 
deste. 
 Hoje, entretanto, quando falamos em fachadas ventiladas, 
as vantagens vão além da estética. Entendemos que elas nos 
proporcionam uma obra mais sustentável, pois o descarte de 
resíduos sólidos no meio ambiente diminui. A execução é rápida, seca, 
além das demais vantagens para os habitantes, como: maior conforto 
térmico, redução dos custos com energia elétrica, prolongamento da 
vida útil da edificação, maior controle da umidade, maior praticidade 
na manutenção, agregando modernidade e valorização estética. O 
sistema apresenta, portanto, inúmeros benefícios.  Com o surgimento de uma vasta gama de materiais para 

revestimentos e suas diferentes espessuras, cores e texturas, hoje 
é possível criar obras de vários estilos, desde os mais minimalistas 
até os mais ousados.  A indústria abre um leque de possibilidades 
e ideias e com ela vem a evolução dos estudos e da tecnologia 
para sua aplicação. A busca por mão de obra especializada, que 
sempre foi o grande desafio no Brasil, tem se aprimorado com o 
avanço da tecnologia de ensino acelerando o setor de construção 
civil que investe para vencer a concorrência e trazer novas soluções 
atendendo às exigências do mercado moderno. 
 O mercado e seu processo evoluem incessantemente em 
todos os setores: senso de responsabilidade ambiental, produtos e 
serviços premium, design diferenciado. O mercado busca inovações, 
aperfeiçoamento, planejamento, logística. Uma indústria inteira 
se movimenta em busca das melhores soluções para projetos 
com menos impacto ambiental e maior criatividade, despertados 
originalmente por aquele olhar inquieto e visionário de engenheiros, 
arquitetos e designers que desejam revelar sua arte, criando 
projetos conceituais, incríveis, aclamados pela sua criatividade, design 
e sustentabilidade.
 Agora que você já sabe o que é uma fachada ventilada e seus 
benefícios, que tal pensar em dar aquela modernizada na fachada da 
sua casa, edifício ou espaço comercial? Lembre-se: Bons resultados 
têm por trás sempre um bom projeto, um bom plano, uma boa 
equipe e bons fornecedores.

FACHADAS VENTILADAS: 
UM NOVO OLHAR

Casa Condomínio Sea Coast, Xangrilá/RS - Incorporadora Costa Brava
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Sede comercial Tencent, Pequim China - OMA

Vinícola Aurora, Bento Gonçalves RS - Burger Arquitetos

Japan House, SP - Arq. Kengo Kuma

RETROFIT do Hospital Albert Einstein Morumbi SP - Zanettini Arquitetura
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Patrícia Barros, Sadi Gioda, Cláudio Gioda,
Elis Garcez e Juliana Moehlecke

 O layout dos espaços converge para integração dos 
profissionais da Arquiloci, Elis Garcez, Gioda Arquitetura e 
Publicidade e  Patrícia Barros. 

 Dizem que o sonho sonhado junto torna-se realidade. Ainda mais 
quando as soluções criativas e inovadoras de 04 escritórios se unem 
para formar um ambiente cooperativo. Com grandes vocações para 
o projeto de interiores e o design de mobiliário, formou-se uma 
identidade única com o resultado do COWORKING POA. 

COWORKING POA
A União dos escritórios de 
Arquitetura e Design de 
Interiores em um projeto 
que reflete sinergia

 “Unir as particularidades de cada um de nossos 
escritórios em um objetivo único: o de termos um 
espaço para ampliar nossa criatividade e projetos”
 O espaço COWORKING POA reflete o 
seu propósito, com um ambiente totalmente 
integrado, possuindo flexibilidade de uso, 
atendendo a demandas de trabalho sem deixar de 
ser um local acolhedor, aprazível para momentos 
de descontração. 
 O espaço prevê estações de trabalho para os 
quatro escritórios, somado a ambientes conjuntos 
como o Estar, a Copa e ao destaque da Sala de 
Reuniões, constituído de um volume em forma 
de cubo, em uma sala comercial pertencente 
ao complexo Trend 24, desfrutando de todos 
os benefícios desse empreendimento como 
estacionamento, comércio e restaurantes. Além 
disso, localiza-se no bairro Moinhos de Vento, 
uma região nobre de Porto Alegre que oferece 
proximidade dos principais lojistas relacionados a 
área de atuação dos escritórios. 
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 O COWORKING POA é hoje um espaço inovador na cidade 
de Porto Alegre. Traz uma nova forma de trabalhar, adequada à nova 
realidade onde o trabalho remoto e presencial são possíveis sem 
que isso comprometa o desempenho profissional. Traz, sobretudo, a 
necessidade de manter vínculos, pois ‘’pessoas precisam de pessoas’’, 
e isso, de fato, será o maior legado pós-pandemia.

Confira nosso projeto COWORKING POA 
em Vídeo pelo QR CODE
https://youtu.be/yHstVlPpvDo

Participaram deste projeto: Arquiloci, Elis Garcez Interiores, Gioda Arquitetura 
e Publicidade, Patrícia Barros Arquitetura, Exclusiva Marcenaria, Lexxa Bagno, 
Donadello Mármores, Block Reformas, Essencial Iluminação, Império Persa, 
Canoas Garden Center, La Tabla Interiores, Makrovision, Di Quadri, Casa Bordini, 
Vidraçaria Ciotta, Stilo Elevato, Apfeldt Pinturas e Acabamentos, Delevati Móveis e 
Esquadrias, Casa das Cortinas & Persianas, RH Materiais Elétricos / ABB Tomadas 
e Interruptores, Centro de Pinturas Santiago, Vini Reformas, MP Planejados, 
Tecnomarmore Mármores e Granitos, Adriart Móveis, e Basalto Santo Antônio Sobre o aspecto conceitual do escritório, as 

principais diretrizes para o projeto foram criar um 
espaço contemporâneo e multifuncional. Algumas 
soluções que convergiram para compor esse 
conceito: manter aparente os sistemas estruturais 
da edificação (em laje nervurada), incorporar 
design biofílico, mobiliário com amadeirado 
mais claro, trazendo uma proposta mais nórdica, 
mobiliários minimalistas com volumes em linhas 
retas, culminando para o foco do espaço que é 
o CUBO, o qual traz o conceito da imersão, da 
concentração, do foco e é onde são realizadas as 
reuniões de apresentação aos clientes.
 A harmonia do conjunto foi resultado da 
combinação equilibrada entre materiais. O balanço 
entre concreto e madeira oferecem o equilíbrio 
entre bruto (frio) e delicado (quente). Elementos 
como estruturas metálicas e vidros conferem 
leveza e transparência. O paisagismo, a identidade 
sonora, a iluminação, a identidade olfativa, criam um 
ambiente mais intimista aguçando sentidos mais 
abstratos de bem-estar. As texturas dos estofados 
e tapetes personalizados para o ambiente de Estar 
do COWORKING POA remetem à acolhimento 
e aconchego, importantes sensações para os 
momentos de descanso no dia a dia de trabalho. 

“O ESPAÇO PREVÊ 
ESTAÇÕES DE TRABALHO 
PARA OS QUATRO 
ESCRITÓRIOS, SOMADO A 
AMBIENTES CONJUNTOS 
COMO O ESTAR, A 
COPA E AO DESTAQUE 
DA SALA DE REUNIÕES, 
CONSTITUÍDO DE UM 
VOLUME EM FORMA 
DE CUBO, EM UMA 
SALA COMERCIAL 
PERTENCENTE AO 
COMPLEXO TREND 24,....”
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Alexandre Grivicich

Configuração dos espaços levou em conta
as necessidades da equipe 

 Uma empresa que oferece soluções inovadoras em serviços merece que 
seus espaços comuniquem ao público interno e clientes o quanto ela acompanha 
as evoluções do mundo por meio de seu design arquitetônico. Então, ouvir os 
colaboradores é essencial, pois eles estão no dia a dia da organização, realizando 
suas atividades, e o conforto laboral é imprescindível. Para materializar as 
sugestões de como poderiam ser os espaços, a Arquitetura Combinada 
desenvolveu o projeto junto com o cliente, a CTZ Soluções.
 “Desde o primeiro instante que pisamos nesta sala, sabíamos exatamente 
como seria espacialmente, pois contávamos com a visão espetacular do Lago 
Guaíba”, destaca o arquiteto Alexandre Grivicich.

 A antiga sala comercial possuía o modelo Open Space, que 
resultava em uma produtividade aquém do esperado, uma vez 
que, no mesmo ambiente, estavam setores com necessidades 
divergentes. Este problema foi apontado em uma Pesquisa 
de Clima realizada pelo RH da empresa. “Com isto, a ideia foi 
subdividir os espaços em salas e ainda ter a possibilidade de 
integrar alguns ambientes, além de toda acessibilidade do lugar”, 
explica Grivicich.
 As divisórias em vidro trazem todo o visual da paisagem e um 
pouco de aconchego aos colaboradores. Elas também servem 
para serem riscadas, fazer planejamentos e anotações.
 As cores sóbrias foram ideias discutidas juntamente com os 
diretores, dando a possibilidade de cada colaborador dar o seu 
toque pessoal com seus pertences.
 A parede verde natural traz um detalhe biofílico para o local, 
trazendo mais vida e aconchego.
 A CTZ Soluções é uma empresa inovadora, que alia 
tecnologia e Recursos Humanos. Com 30 anos no mercado, presta 
serviços de Consultoria em Recursos Humanos, informática e 
terceirização de serviços, em todo o território nacional.

Fo
to

s: 
Ca

rlo
s 

Ed
le

r

ESCRITÓRIO RECEBE 
NOVO PROJETO 
INTERNO 
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Rogério Pandolfo

 O projeto deste apartamento de 250m2 no bairro Moinhos 
de Vento, em Porto Alegre, tem assinatura de Rogério Pandolfo 
Arquitetura, e foi desenvolvido para um casal e suas duas filhas 
conviverem em ambientes integrados, amplos, práticos para o 
dia a dia, com um estilo cosmopolita e sofisticado.
 Os ambientes amplos e integrados forneceram, ao living 
deste apartamento, a possibilidade de setorizar a área gourmet 
com a churrasqueira, o jantar, o living e a sacada externa, onde a 
imponente vista incrível da cidade se harmoniza ao projeto de 
interiores das referidas áreas.   
 A marcenaria da Leffa Móveis, empresa que executou 
todos os ambientes deste projeto, confere elegância e harmonia 
aos espaços. O móvel da TV, com seus ripados emadeirados, se 
aliou ao mármore Calacata utilizado tanto no painel da TV, como 
nas bancadas adjacentes, onde nichos em laca foram utilizados 
neste móvel para objetos de obra de arte da família.

 A laca preta fosca, também utilizada em móvel personalizado para a adega climatizada, cristaleira e bancada de apoio, se integrou ao mesmo 
tempo com materiais, como madeira ripada, espelhos, que contornam a parede, unindo o living à área gourmet e à sala de jantar. 
 O mobiliário marcante e sofisticado da Gobbi forneceu modernidade para as poltronas em diferentes modelos e cores, bem como a mesa 
de jantar com suas cadeiras e as banquetas da bancada gourmet.
 Os tapetes da Império Persa emolduram os ambientes do estar e hall, fornecendo aconchego e personalidade para estes espaços através 
das cores e estilos únicos.
 A ampla e prática cozinha em laca fosca se integra perfeitamente às estruturas metálicas pretas com prateleiras em melamina emadeiradas 
e ao granito das bancadas escolhidos nos tons deste ambiente, com acesso direto à área gourmet, para todos os espaços ficarem setorizados 
e, ao mesmo tempo, integrados.
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CONTEMPORÂNEO 
COM VISTA 
PANORÂMICA
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Rogério Pandolfo

 Com 110 metros quadrados, os arquitetos Graziela Oliveira 
e Allan Chierighini, da Progetta Studio, idealizaram esse LOFT, 
dentro de uma mostra de arquitetura em Florianópolis. O projeto 
integra home theater, office, sala de jantar, área gourmet, suíte 
máster, closet, área de banho e lavabo. A biofilia está presente na 
especificação de materiais como a madeira Sucupira certificada 
escolhida para o forro e a pedra natural aplicada em detalhes. 
Ventilação e iluminação naturais e permanentes fazem parte do 
ambiente. A ligação com a natureza também está evidenciada 
na escolha das cores e tonalidade que compõe o home theater, 
como os tons terrosos do sofá e os tons de verde dos tapetes 
em lona e veludo, compondo com elementos nas cores cinza e 
preto dos painéis e cozinha. 
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UM LOFT
QUE DESPERTA 
EMOÇÕES

 Na cozinha, destaque para a bancada em pedra Soapstone Barroca Hematita, mais conhecida como pedra sabão, da Ornamentto Pedras 
e Superfícies, natural e resistente ao calor. Essa pedra está presente também em detalhes nos painéis e nichos do mobiliário. Os móveis sob 
medida da Kretzer Móveis combinam MDF Cinza Urban, MDF pau ferro e espelhos na tonalidade fumê. Um conjunto de destaque é a mesa 
de jantar em chapa de inox e tampo de madeira pintados em ébano da Studio Ambientes e as cadeiras Rio assinadas pelo designer Del 
Savioda, fornecidas também pela Studio. 
 A tecnologia está presente nos eletros, na iluminação, nas persianas e cortinas e também nos materiais, associada a um eficiente sistema de 
automação feito pela Innovar Tecnologia. Entre os destaques estão a cama articulada com sistemas de massagem e ionização; flap de TV no 
teto com giro de 360 graus que possibilita o direcionamento da televisão tanto para a área de dormir como para a sala de banho; pendentes 
de iluminação com cromoterapia na sala de banho; estação de vinhos que permite melhor conservação da bebida; e até parrillera com sistema 
de controle do assado à distância, via aplicativo.  “Entendemos a tecnologia, simbolicamente, como o elemento de consciência humana e o 
ambiente, a residência, como organismo vivo. A possibilidade de controle da habitação é algo como Deus sobre o controle dos elementos da 
natureza e o universo”, finaliza Allan.

Graziela Oliveira e Allan Chierighini
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 Se pudéssemos identificar um dos legados positivos que a 
pandemia deixou, um deles foi a valorização do lar, dos espaços 
para conviver, relaxar, trabalhar. E foi essa necessidade que fez 
nossos clientes procurarem o escritório Liz Ribeiro Arquitetura 
para realizar uma reforma, na parte superior de sua cobertura. 
 O espaço era escuro, com pouca ventilação e design 
ultrapassado, no entanto, uma área com muito potencial para 
reforma.  Com isso, iniciamos o projeto para transformar o 
melhor ambiente da casa em um espaço agradável, iluminado 
e funcional. 
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O NOVO 
SIGNIFICADO 
DO LAR 

 A lareira, que não era usada, foi retirada para dar lugar a uma churrasqueira Parrilla, um sonho do morador, com espaço gourmet totalmente 
equipado para realizar seus assados. 
 Também foram trabalhados novos rasgos nas paredes para receber iluminação natural, fazendo com que a vegetação da parte externa 
entrasse com todo seu frescor na parte interna. Aliás, essa busca pela integração com a natureza foi um ponto alto da reforma, pois, como 
estavam passando um período maior em casa, inclusive trabalhando, este espaço serviu como área de desconexão.
A paleta de cores usada se pautou nos tons off white e nude, em contraponto ao aconchego da madeira, presente nos móveis e painéis. 
 Neste projeto, contamos com a qualidade e a dedicação de nossos parceiros como a Evviva Bertolini para todo mobiliário, a Idea Design 
para o mobiliário solto, a Costaneira Premium para todos os revestimentos e Qualitá Sul nas bancadas de pedra. O resultado foi alcançado. 
Hoje, este é o ambiente onde todos amam estar.

Liz Ribeiro e Ediméia Lehn 
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 Um espaço que vai se revelando ambiente a ambiente. 
Assim é este projeto assinado pelos escritórios Fábio Vitorino 
Arquitetura e Vitorino Kokowise Arquitetos. Com 110 
metros quadrados, divididos em hall, sala de estar, sala de jantar 
e cozinha, os ambientes integrados seguem, em sequência, 
com aberturas alinhadas, revelando eficiência na resolução de 
layout, apuro estético e sofisticação.  Dessa forma, as portas da 
Pormade ganharam destaque como molduras, que direcionam 
o olhar e o fluxo dos ambientes e induzem ao enquadramento 
perfeito explorados com eixos simétricos. 
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 A arquitetura de traços marcantes em linhas contemporâneas e acabamentos requintados conferem imponência ao espaço, que se revela 
acolhedor em função das soluções e elementos adotados. A paleta de cores contribuiu para proporcionar essa sensação de aconchego. Tons 
off white e nuances escuras são bastante explorados nos ambientes, os quais mesclam com o amadeirado dos painéis e do revestimento de 
piso, que harmonizam e aquecem o espaço.  Na cozinha, a bancada branca em mármore Paraná Venatto da Gramarcal e execução da SC 
Mármores se integra perfeitamente com os detalhes dos armários amadeirados. 
 Detalhes em vidros e espelhos da Vivix Vidros Planos na adega e no living compõem o refinamento dos espaços. O projeto prioriza 
ambientes sofisticados, mas acolhedores, para viver e para compartilhar bons momentos com amigos. Na entrada, um lounge com wine bar 
acolhe com elegância e sofisticação. Na sala de estar e jantar, lareira e sofá em cores claras harmonizam de forma elegante e contrastam com 
o preto brilho e fosco da mesa de jantar da Moad. A iluminação planejada igualmente reforça o caráter íntimo e aconchegante do espaço. As 
luzes indiretas e dimerizáveis proporcionam ambiência e destaque para elementos pontuais. A arte também está evidenciada através de objetos 
de decoração como os vasos vitrificados da Organne, produzidos artesanalmente. “Projetamos estes espaços de convivência com estilo e 
elegância, considerando que, em tempos de pandemia, a casa passou a ser o local dos encontros com amigos e familiares mais próximos, além 
de ser um lugar para relaxar e curtir os bons momentos da vida”, finalizam os arquitetos. 

Fábio Vitorino, Laís Forte, Lucas Vitorino e Chara Kokowise

FLUIDEZ E 
SOFISTICAÇÃO NA 
FORMA DE MORAR
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 O objetivo da Pure Kemika USA era materializar a sede da empresa em Porto Alegre, 
cidade natal do CEO Daniel Marques, radicado em Coral Springs, Flórida – Estados Unidos. 
 A Pure Kemika é fabricante e distribuidora de especialidades químicas para indústrias 
de cosméticos, cuidados pessoais e farmácias de manipulação. Por indicação de profissionais 
do segmento cosmético, contratou a arquiteta Marie Hellen que, através de vídeo 
conferências com Daniel, começou a materializar o projeto para a futura sede da Pure 
Kemika Brasil.
 Marie atuou desde a escolha do imóvel, vistoria, desenvolvimento da planta de layout 
até a finalização da obra, transformando o local em cinco ambientes distintos, aproveitando 
meticulosamente os espaços, tomando todos os cuidados necessários para proporcionar 
conforto e praticidade para a equipe da empresa.
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 Sempre focada em respeitar a identidade de seu cliente, Marie teve como premissa, desde o primeiro traço, edificar esse sonho com 
criatividade e objetividade. Para tanto, não abriu mão de buscar no briefing o ponto gerador da emoção e necessidade que guiou o trabalho.
 O mobiliário exclusivo sob medida foi criado e projetado por Marie Hellen, as apresentações em 3D ajudaram nessa definição. Após 
esses detalhamentos, tudo foi executado por Duconci Móveis e Ambientes, a cor preta, o aço inox, a textura trama e a iluminação, foram 
escolhidos para proporcionar elegância, um toque de sofisticação, harmonização e sobriedade.
 Além de marcante, a cor preta, preferência de Daniel, fez com que os acessórios e obras decorativas, escolhidos na Casa Bordini, 
adquirissem destaque significativo.

Marie Hellen

INTELIGÊNCIA, 
EMPATIA E VISÃO 
ALÉM DO ALCANCE
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 Uma residência de 500m2 em Porto Alegre, que trazia traços rústicos, 
ressaltados por diferentes tipos de madeira no forro e nas esquadrias, além de 
serem muito escuros, ganhou leveza, sofisticação e elegância através de mudanças 
importantes no projeto. 
 Para trazer a harmonia de forma que as áreas conversassem entre si, mesmo 
sendo ambientes separados, Mariana Ordahy propôs boas ideias por meio de tons 
pasteis, texturas e acabamentos, mudando, também, o mobiliário, para permitir um 
melhor fluxo interno. 
 “Mantivemos algumas características originais da casa, bem como layout e estruturas. 
Os espaços foram estudados de forma a terem mais equilíbrio visual e funcional. Sala, 
antessala, ambientes para armazenar objetos foram reconfigurados”, ressalta Mariana.

 Na área íntima, um dos dormitórios que estava sem 
uso integrou-se à suíte do casal para ser closet, ganhando 
uma função e sendo muito bem aproveitado.
 A sala de jantar recebeu iluminação especial para as 
refeições, propiciando um clima acolhedor ao ambiente. 
O novo projeto deu funções a espaços perdidos, além 
de trazer uma estética atraente e praticidade para 
manutenção. O resultado é um conjunto minimalista, com 
linhas retas, onde cada ambiente traz sua personalidade. 

Mariana Ordahy

REFORMA TRAZ 
HARMONIA ENTRE 
AMBIENTES
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Empreendimento – Litoral

Dorata Empreendimentos
Av. Paraguassú, 1865 / 608
Fone: (51) 99975 5777
Capão da Canoa/RS
www.dorataempreendimentos.com.br
dorataempreendimentos@hotmail.com

 dorata.empreendimentos

 Casa localizada no Condomínio Sense, considerado 
um dos mais exclusivos condomínios fechados do 
litoral norte gaúcho.

 Quem não ama o ar da praia? Parece até que o corpo ganha 
mais energia e a mente flui melhor quando se sabe que ali pertinho 
tem um mar para chamar de seu. Imagine morar numa mansão com 
todo o conforto e acabamento de uma construção alto padrão e as 
tecnologias que facilitam o dia a dia. 
 Pois no litoral gaúcho, mais precisamente no condomínio Sense, 
o morador tem o melhor dos mundos para passar suas férias ou 
quem sabe mudar-se de vez em busca da qualidade de vida tão 
almejada atualmente.

90 ONNE&ONLY

MORAR NA PRAIA
       EM GRANDE ESTILO

 Com 610m2, a residência está construída sobre um lote e meio 
(685,50m2) na área mais nobre do condomínio. E tem os diferenciais 
que a fazem ser especial. A começar pelo estilo contemporâneo, 
dando aquele toque de modernidade e traços elegantes que chama 
atenção. E tem mais, muito mais:

- Espaço de estacionamento coberto para 3 carros;
- 5 suítes, sendo uma térrea;
- Sala de cinema, com projetor;
- Pista de boliche integrada ao living;
- Cozinha gourmet e cozinha de serviço;
- Dependência;
- Living com 6 ambientes;
- Automação;
- Piso aquecido na área íntima;
- Persianas e cortinas elétricas;
- Elevador para 5 pessoas;
- Pergolado e deck externo suspenso sobre o lago;
- Trapiche.

 Esta residência, com entrega prevista para dezembro de 2021, é 
um projeto da Dorata, empresa voltada para a construção de casas 
de alto padrão, que conta com os melhores profissionais e utiliza os 
melhores materiais. Fundada em 2016, tem como missão desenvolver 
projetos residenciais com padrão diferenciado, para proporcionar o 
que há de melhor no mercado imobiliário para seus clientes e tornar 
a empresa referência em qualidade e modernidade no litoral do Rio 
Grande do Sul.
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São Paulo
ADRIANA CALABRÓ ORABONA é escritora, jornalista e 

roteirista, considera que viajar é o melhor jeito de estudar 
o mundo e se permite, várias vezes, ser uma visitante na 

sua própria cidade. Às vezes como habituée, às vezes como 
exploradora, mas sempre pronta a se surpreender. 

adriana@nblab.com.br

A CONQUISTA DA EXPRESSÃO
Na trajetória do artista paulistano Duda Penteado, faz parte ser um exilado voluntário 
nos Estados Unidos, país onde conseguiu afirmar sua obra.

Duda Penteado acredita que sua carreira na arte muito se deveu a uma decisão tomada 
há 26 anos, e que envolvia a mudança de país, de costumes e da forma de pensar seu 
trabalho.   “Analisar a própria história fica mais fácil à posteriori, porque enquanto você 
a vive, com os riscos e as dificuldades, não tem tanta reflexão”, diz  Duda, que foi  para 
Nova York ainda na década de 90 com o firme propósito de se expressar.  Hoje, com 
obras cotadas em milhares de dólares e atividades concentradas no mercado externo, 
ele conta que, no Brasil, realizou trabalhos que muito o orgulham, conectados com 
suas origens. Entre eles, a exposição “Raízes e Fragmentos”, uma individual realizada no 
Museu Afro Brasil que teve grande destaque, com acompanhamento do próprio diretor 
do Museu, o aclamado Emanoel Araújo, e a curadoria de George Preston PhD., crítico 
de arte e professor emérito de História da Arte no City College of CUNY, além de co-
fundador e diretor do  Museum of Art and Origins de NYC. Embora a arte de Duda 
Penteado seja bastante sofisticada, ou nas palavras dele, repleta de metáforas, e circule 
em um reduto de colecionadores, ele encontrou uma forma de popularizá-la. Ao lado 
de sua filha, criou uma linha fashion, em uma linguagem mais acessível, que dialoga com 
um público maior, principalmente jovens. “Eles são muito visuais e se conectam com 
esse tipo de objeto” diz ele. Vale a pena conhecer a arte desse grande artista brasileiro. 
www.dudapenteado.com

NOVOS ARES
O Canopy by Hilton São Paulo Jardins chega com um estilo despojado, elegante e 
totalmente alinhado com as novas tendências mundiais de hospitalidade.

Para quem quer incluir na visita a São Paulo uma ida ao Museu de Arte de São Paulo 
(MASP), o obrigatório passeio pelos Jardins e ainda aproveitar a alta qualidade da rede 
Hilton, precisa conhecer o Canopy. O hotel, recém-inaugurado, celebra a estreia da 
marca lifestyle na América do Sul e oferece a hóspedes exigentes e descolados seus 
98 quartos, um completo fitness center e dois espaços para reuniões. Os ambientes 
foram desenvolvidos pela arquiteta Maria Magalhães, com design inspirado na cultura 
local e privilegiando o bem-estar e o bom gosto.  Na gastronomia, a surpresa fica por 
conta do restaurante Stella, comandado pelo chef David Kasparian.  O cardápio é tão 
caleidoscópico como a cidade e exalta a gastronomia paulistana.  
Rua Saint Hilaire, 40 – São Paulo - SP

 canopysaopaulojardins
www.hilton.com/en/hotels/grujapy-canopy-sao-paulo-jardins/

É FANTÁSTICA 
A nova fábrica da Dengo Chocolates, em São Paulo, oferece um espaço múltiplo, 
com uma verdadeira imersão no universo do cacau e de outros produtos de origem.

Paulistanos e visitantes podem se deliciar com esse novo destino turístico que engloba 
gastronomia, cultura e entretenimento. A loja conceito da Dengo tem quatro pavimentos 
e 1.500 m² de área construída, em plena Avenida Faria Lima, região concorrida da 
capital paulista, e oferece uma cafeteria e confeitaria, um restaurante descolado, um 
bar, uma loja de produtos de pequenos produtores brasileiros e ainda áreas abertas 
para curtir bons momentos tomando um drink de frutas brasileiras. Mas claro que 
o principal anfitrião é o chocolate e o convite é para conhecer todo o processo da 
fabricação bean to bar – da amêndoa do cacau ao produto embalado. 
Com certeza os chocólatras de plantão já anotaram a dica! 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 196, Pinheiros, São Paulo

 dengochocolates 
dengo.com/fabrica

Curitiba

LOJA EXCLUSIVA NO SUL
Destino de moda e luxo em Curitiba, o Pátio Batel inaugura, em agosto, a primeira loja da 
região sul da marca NV by Nati Vozza. Fundada em 2009 pela empresária Nati Vozza, uma 
das principais influenciadoras digitais de moda no país, a grife representa uma mulher versátil, 
cool e sofisticada e se propõe a fazer uma moda atemporal, de qualidade e, ao mesmo 
tempo, antenada às tendências. Sempre com uma vasta cartela de cor em foco, o cuidado e 
a atenção aos detalhes garantem peças duradouras, de alta qualidade e com modelagem e 
caimento perfeitos. 

 patiobatel |  bynv

EMPREENDIMENTO DE ALTO PADRÃO
COM INSPIRAÇÃO ESPANHOLA
A Praça da Espanha, no badalado bairro do Batel, acaba de ganhar seu primeiro 
empreendimento residencial de alto padrão. O La Serena Plaza España, empreendimento 
da A.Yoshii Engenharia, integra design, inovação e sustentabilidade. Com conceito de 
arquitetura orgânica e linhas curvas que remetem ao espírito artístico espanhol, o projeto 
foi desenvolvido pelo escritório BSA Arquitetura, e tem como destaques o design, as 
áreas de convivência e a localização, na praça mais famosa do bairro. A ambientação 
das áreas comuns foi assinada pelo escritório de Jayme Bernardo, que planejou todos 
os detalhes dos ambientes, conectados e distribuídos em um só pavimento. Na foto, 
o presidente da construtora, Leonardo Yoshii, com a esposa, Anita Yoshii, no La Serena.

 a.yoshiiengenharia

STARBUCKS EM CURITIBA
A rede norte-americana de cafeterias Starbucks inaugura neste semestre três lojas na 
capital paranaense. Os locais escolhidos foram os shoppings Mueller, Palladium e Jockey 
Plaza. Os espaços oferecerão o melhor da Experiência Starbucks: além dos cafés especiais 
de produtores do mundo todo e do Brasil, a marca também servirá chás, sucos e comidas 
rápidas, como sanduíches, saladas, salgados e doces. Os curitibanos finalmente poderão incluir 
na sua rotina o café arábica de alta qualidade, as bebidas artesanais icônicas da Starbucks e 
itens exclusivos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Frappuccino de Brigadeiro e a 
Coxinha de Frango. 

 muellercwb |  shoppingpalladium |  jockeyplazacuritiba

TECNOLOGIA EM CENTRO DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Um centro de saúde e bem-estar que reúne diferentes profissionais e serviços que, juntos, 
facilitam os cuidados com seu corpo e sua mente. Essa é a ideia por trás do Human Batel, 
mais novo empreendimento da GT Building, uma das principais incorporadoras imobiliárias 
do Paraná, que fica ao lado do residencial All Batel, no bairro Batel, em Curitiba. Todas 
as clínicas e consultórios do Human Batel terão acesso ao sistema de gestão em saúde 
Tasy Philips, considerado um dos mais completos do mercado nacional que permite uma 
integração desde o cadastro ao prontuário de cada paciente. Na foto, o Dr. Geninho Thomé, 
presidente da GT Building.  

 gtbuildingoficial
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ANGÉLICA FENLEY BELICH, jornalista especialista em Branding, Marketing 
Digital e Comunicação Organizacional. Tem experiência no atendimento a clientes 

das áreas de moda, beleza, saúde, entretenimento, gastronomia, arquitetura, 
construção civil, direito e do setor automotivo. Fluente e inglês, espanhol e italiano, 

há 20 anos atua como mestre de cerimônias, repórter e apresentadora.
   angelicafenleybelich



94 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 95

Florianópolis
PAULA COSTA é jornalista, assessora de comunicação com especialização 

em Marketing. Trabalha há 21 anos com assessoria de imprensa, consultoria e 
estratégias em comunicação. É sócia diretora da 75 Comunica, uma empresa 
especializada em comunicação e imagem. paulacosta@75comunica.com.br
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REFERÊNCIA EM CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL,
CASA 01 É APRESENTADA EM LIVRO
Como um guia de boas práticas para a arquitetura e para a construção sustentável, o livro 
“CASA 01: arquitetura com significado” é uma iniciativa dos arquitetos Diego Espírito Santo, 
Vania Burigo e Joyce Diehl, que decidiram compartilhar – com fotografias, plantas, croquis e 
textos explicativos –, o conceito, os projetos e todas as etapas e estratégias adotadas para a 
materialização da edificação. Com cerca de 1,4 mil m2 de área construída, implantados em 
um terreno com 14 mil m2 de vegetação nativa, a CASA 01 é resultado de um projeto 
inédito em seu conceito de sustentabilidade que conquistou importantes premiações e 
também a Certificação GBC Brasil Casa® - Nível Platina, a mais alta para o setor, conferida 
pelo GBC Brasil. O livro está à venda pelo site https://santaeditora.com.br/casa01/

MAIOR EDIFÍCIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
O município de Biguaçu vai abrigar o edifício residencial e comercial mais alto da 
Grande Florianópolis, com quase 92 metros de altura e com espaços de moradia, lazer, 
gastronomia, trabalho e convivência em um mesmo local. O projeto de engenharia do 
empreendimento é da Franzmann, responsável por sete dos dez maiores edifícios do 
País. O Studio Methafora é responsável pelo desenho arquitetônico e pelos projetos de 
interiores e paisagismo.  

PROJETO INTELIGENTE E ALTA TECNOLOGIA
A Cimes Construtora prepara a entrega do seu sexto empreendimento na Grande 
Florianópolis: o Absoluto, no bairro Campinas, em São José. Sistema de aquecimento solar 
para a água, aproveitamento das águas pluviais, iluminação em LED das áreas comuns, portas 
com controle de acesso eletrônico, persianas elétricas nas suítes, sacada gourmet com 
churrasqueira a carvão e sacada de serviço estão entre os diferenciais. O projeto arquitetônico 
é da Studio Almeida, e a fachada, interiores e paisagismo são da Calli Arquitetura. 

CATARINENSES ASSINAM PROJETO EM PORTUGAL
Com apenas um ano de escritório formalizado em parceria, os arquitetos Fábio Vitorino 
e Laís Forte já estão incrementando o portfólio com projetos internacionais. A dupla está 
com três projetos em andamento no distrito de Lisboa, em Portugal. Essas oportunidades 
surgiram durante a temporada de seis meses que o casal passou na capital portuguesa, onde 
Laís fez mestrado numa das universidades mais conceituadas do mundo, a Universidade 
de Coimbra.  Em paralelo ao mestrado, eles aproveitaram para adquirir experiências 
profissionais, que consideraram enriquecedoras, contribuindo para o desenvolvimento de 
um “olhar mais aguçado” para a área, especialmente em relação a novos materiais e novas 
técnicas construtivas.

CATARINENSES ASSINAM PROJETO RESIDENCIAL
NO RIO DE JANEIRO
Os arquitetos do escritório Vitorino Kokowise de Florianópolis, Lucas Vitorino e Chara 
Kokowise, foram convidados para assinar o projeto de reforma e interiores da nova 
residência da empresária, modelo e bailarina Aline Riscado. Uma residência tropical de 
aproximadamente 700 metros quadrados, no Rio de Janeiro. Para os arquitetos, a inspiração 
veio ao conhecer o lugar e perceber a exuberante área verde e um visual extenso para a 
natureza e a Pedra da Gávea. “A casa vai servir como um retiro para espiritualizar, socializar, 
se divertir, relaxar e apreciar bons momentos em meio a natureza e à agitada rotina da 
artista”, explica Chara Kokowise.
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Porto Alegre

TRIBECA RESIDENCES
Para criar seu mais novo empreendimento, a Tomasetto Engenharia buscou inspiração 
no bairro TriBeCa, considerado o novo epicentro da moda em Nova York. O Tribeca 
Residences está localizado em uma área nobre de Porto Alegre, o Mont’Serrat. Possui 
torre única de dez andares, com galeria de arte no hall de entrada e diferentes ambientes 
de lazer e convívio, incluindo espaço gourmet e espelho d’água no rooftop. Versatilidade 
que também se reflete nos apartamentos com onze opções de plantas pensadas para 
diferentes estilos de vida, com opções de gardens, duplex e coberturas. A gestão do 
lançamento é da 2day Consultoria.
Rua Artur Rocha, 530 - Mont’Serrat - Porto Alegre
www.tomasettoengenharia.com.br/tribeca

 tomasetto_engenharia

CRIZ AZEVEDO é jornalista, 
publicitária, tecnóloga em hotelaria

Pós-graduada em Marketing
jornacriz@gmail.com

 vidaqueflui

COSTANEIRA ACABAMENTOS CELEBRA 72 ANOS DE HISTÓRIA
Há 72 anos iniciava a trajetória da Costaneira, uma das maiores referências gaúchas 
em acabamentos e revestimentos de alto padrão. Atualmente, com oito lojas em 
pontos estratégicos do Estado e loja virtual, a empresa é reconhecida pelo serviço 
de consultoria, apoio técnico e atendimento especializado, permitindo oferecer aos 
clientes tranquilidade na escolha de produtos. Contando com as melhores marcas em 
acabamentos, revestimentos cerâmicos, louças, metais e banheiras, dispõe de uma marca 
exclusiva, a AJ Design, especializada em louças e metais.
www.loja.costaneira.com.br

 costaneira_ambientes /  costaneira_acabamentos
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O DIA QUE A ESTÂNCIA DAS OLIVEIRAS FICOU ROSA 
Para celebrar os 28 anos do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul – Imama-RS, a 
instituição promoveu um jantar beneficente no dia 5 de agosto de 2021, na Estância das 
Oliveiras, em Viamão. A programação contou com olivoturismo, brinde ao pôr-do-sol, 
shows de Luciano Reis, Igor Deoz, Dj Lê Araújo e DJ Capu. O cardápio do jantar foi 
assinado por parceiros do Imama-RS, com serviço do chef Newton Kalil e União Cooks, 
ilha de massas da chef Lili Rosa, do Clash Of Chefs, sobremesa do restaurante Komka. 
Toda a renda com as vendas do jantar foi revertida ao Instituto.
www.imama.org.br

 imama.poa.rs /  evidenciapress /  eutenhovisto

HMV COM NOVO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO, EVENTOS
E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
O Hospital Moinhos de Vento entregou, recentemente, seu novo espaço de educação, 
eventos e transformação social. Calcada nas diretrizes de assistência, educação e pesquisa, 
a instituição disponibiliza agora um local inovador, que busca conectar as pessoas, com 
ambientes modernos e equipados com alta tecnologia. A área total de 1,2 mil m² 
recebeu um investimento de R$ 7 milhões e é voltada aos pacientes, acompanhantes, 
colaboradores, corpo clínico e estudantes.
www.hospitalmoinhos.org.br

 hospitalmoinhosdevento
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Da esquerda para a direita: Gabriela Barivieira, Edith Auler, 
Kandi Bertotto e Nelci Guadagnin

NOVA OPERAÇÃO DA BANCA DO HOLANDÊS MARCA NOVO 
POSICIONAMENTO DA EMPRESA
 A Banca do Holandês, que há quase 102 anos atende ao público do Mercado Público 
de Porto Alegre, inicia um movimento de expansão de sua marca. E o primeiro passo 
nesse sentido é a abertura de sua recente operação, na Rua Pedro Ivo (933), no bairro 
Bela Vista. Com investimento de R$ 5 milhões, a nova unidade conta com 400m² de área 
e foi inaugurada em agosto. Entre seus diferenciais estão as novidades para a experiência 
de compra do cliente, ainda não existente no segmento de varejo em Porto Alegre. 

 bancadoholandes
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Gramado e Canela Caxias do Sul
SAMANTA VASQUES é Relações Públicas, pós-

graduada em Comunicação e Marketing Empresarial. 
Colunista Social associada a ACORS

(Associação dos Colunistas Sociais do RS)
 rpsamantavasques / rp@samantavasques.com.br

LINHAS DO TEMPO
Uma parceria entre duas mulheres conhecidas pelo talento, autenticidade e amor à moda. 
Elisa Kuver, consultora de estilo, e Izabel Peteffi Basso, estilista, contam que foi durante a 
pandemia, ainda no início de 2020, que decidiram lançar a primeira collab juntas. Deu tão 
certo, que veio a segunda, chamada de Linhas do Tempo, com peças atemporais, cheias de 
bossa para encarar o inverno com estilo e elegância. Os destaques são o preto e o branco, o 
xadrez e as flores representados em modelos ousados, de corte impecável e que conferem 
personalidade a quem usa.  A dupla não confirmou se vem a terceira coleção, mas há sinais 
de que deve acontecer. As fãs aguardam! A coleção Linhas do Tempo pode ser encontrada 
no atelier de Izabel, na Rua Guia Lopes, 570.

 elisakuver /   izabelpeteffibasso

RUMO A MILÃO 
A Rico Bracco desfilará coleção inédita na Semana de Moda de Milão, que acontece 
na última semana de setembro. A marca, única gaúcha selecionada para participar, 
eleita pelo Brasil Eco Fashion, é gerida pelo designer Fabrício Bracco, que produz, 
agora, a coleção intitulada Transmutare, composta por 15 modelos que serão 
apresentados no evento. Fabrício tem destacado cada vez mais a Rico Bracco no 
cenário da moda com sua alfaiataria contemporânea feita em linho, contemplando 
a etiqueta verde, que utiliza processos 100% sustentáveis, com matéria-prima 
essencialmente natural e tingimento ecológico. 

 ricobracco

ITENS AFETIVOS
Em tempos de recolhimento e resgate de memórias afetivas, Clarissa de Azambuja Fuchs 
e Daniela de Azambuja Esteves trouxeram para Caxias do Sul a loja Lá do Mato Espaço 
Conceito (Rua Coronel Flores N° 507, sala 15, São Pelegrino), com foco em artigos que 
trazem afetividade e incentivam o autocuidado. São produtos de origem natural, cestarias, 
decoração, velas, óleos essenciais, saboarias, chás, artigos handmade como macramê e 
crochê feitos por artistas e artesões locais. Os itens ficam dispostos em um ambiente 
relaxante que remete a um cenário de natureza despertando os estímulos sensoriais que 
acalmam e acolhem. 

 la.do.mato

Elisa Kuver e Izabel Peteffi Basso em segunda collab
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Fabrício Bracco representa o RS na Semana de Moda de Milão, 
com a Rico Bracco
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Clarissa Fuchs e Daniela Esteves propõem o 
autocuidado com a Lá do Mato Espaço Conceito 

RUBAN ROUGE
Inspiradas nas mais luxuosas maisons francesas, a Ruban Rouge Boutique e a Maison Colline 
Decor, conduzidas por Ana Clara Grings Tomazi e Jonas Caliari Tomazi, acabam de ser 
inauguradas, em Gramado. Dos mesmos proprietários do Colline de France, eleito o melhor 
hotel do mundo no Trip Advisor, apresenta produtos exclusivos, além de uma experiência 
única, sofisticada e de luxo, em um ambiente repleto de encantamento.
Rua Reinaldo Sperb, 71, Bairro Belvedere - Gramado/RS

 rubanrougeoficial

ACQUAMOTION
Com atrações para todas as idades, o novo parque aquático, inaugurado recentemente, 
em Gramado, inclui piscina de ondas, uma de borda infinita, três ao ar livre, e outras 
com opções de jatos de água massageadores e um bar molhado, além de dois grandes 
toboáguas e duas áreas especiais para crianças: Acquatix e AcquaPlay. O Acquamotion 
conta com águas termais naturalmente aquecidas e climatização especial, pode ser utilizado 
durante todo o ano, garantindo conforto térmico em qualquer clima. Uma tematização 
especial foi pensada para trazer as belezas e encantos da Serra Gaúcha para dentro das 
instalações. Com ela, os visitantes conhecem a história de Ales - o guardião do Globo do 
Tempo - e seus irmãos: Floris, Veron, Ottoz e Frido, os guardiões das estações do ano nas 
quatro áreas do parque - primavera, verão, outono e inverno.
Estrada Municipal Linha Ávila, Rua Linha Carazal, S/N - Gramado/RS

 acquamotion

TANGO
Com a admiração dos sócios do empreendimento pela culinária argentina, nasceu o 
Tango, um café bistrot localizado no coração de Canela. Fugindo das tradicionais parrillas, 
o ambiente, que foi projetado pelas arquitetas Renata Reis e Patrícias Boeira, é inspirado 
em famosos estabelecimentos argentinos. Pratos como milanesas, costelas de tira, tortas, 
empanadas e medialunas com o tradicional doce de leite, podem ser apreciados no 
local. Em alguns dias, Tangos e Milongas, ao vivo, são uma atração à parte, que conta 
também com um espaço instagramável que remete ao famoso cartão postal portenho 
El Caminito.
Praça João Corrêa, 277 - Canela/RS

tangocafebistrot

PASSEIO DAS CORES
Um lugar para passear, fotografar, encontrar amigos e muita arte. É disso que se trata 
o Passeio das Cores, em Canela. Um espaço que contempla salas comerciais e dois 
restaurantes, que chega para dar vida ao Centro da cidade e ser mais um ponto turístico 
canelense. Idealizado pelas mulheres da família Corrêa, o local é lindo e garante registros 
belíssimos, assim como esta obra do artista Celopax, que está ao lado da jornalista 
Bianca Carneiro.
Avenida Osvaldo Aranha,  333 - Canela RS

 passeiodascores

A GUEIXA
Presente em Torres e Capão da Canoa, A Gueixa Cozinha Oriental já é sucesso em Gramado! 
Com uma culinária rica em detalhes e sabores, conta com um projeto contemporâneo 
que homenageia a força do feminino. Além de trazer inusitadas apresentações, a qualidade 
do sushi é indiscutível e o ambiente é extremamente agradável.
Rua Augusto Zatti, 55 - Gramado/RS

 agueixagramado
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A Gueixa Cozinha Oriental

Tango Café e Bistrot      
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 Juliana e Anderson Caliari sócios proprietários 
do empreendimento
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Mari Puhl, Ana Clara Grings Tomazi, Kalinca 
RIva e Viviane Warken

ALESSANDRA MURARO é jornalista, especialista em comunicação 
digital, marketing e branding. Atua com assessoria de imprensa 

e posicionamento de marcas há 15 anos.  É diretora regional da 
Associação Riograndense de Imprensa – ARI Serra Gaúcha.  Sua coluna 

traz as novidades de Caxias do Sul e região.
alessandra@alessandramuraro.com.br /  ale_muraro



 A história do Parador Hampel se iniciou em 1899, 
sendo este o mais antigo da serra gaúcha e onde foram 
plantadas as primeiras 17 mudas de hortênsia, flor que 
se tornou símbolo da região. A fauna e flora exuberantes 
- com nascentes de água, lago, três cachoeiras, araucárias, 
aves, em 21 hectares de área nativa, - fizeram deste pouso 
um dos lugares icônicos para férias de muitas gerações 
que o vivenciaram. E, em 2016, um novo momento 
começou ser desenhado neste espaço que comunga 
hospedagem, natureza e gastronomia com a chegada 
do novo proprietário, o chef Marcos Livi, iniciando um 
trabalho de revitalização que ainda está em processo, 
mas que preserva sua rica história. 

Turismo

PARADOR HAMPEL
HISTÓRIA, 

NATUREZA,
FOGO E ALMA

 A hospedagem conta com 22 unidades, é pet friendly e 
trabalha com diária estendida. O hóspede faz o check-in às 11 
horas e sai às 17 horas do dia seguinte, sem cobrança adicional, de 
segunda a sexta. No fim de semana, ele pode ficar até as 15 horas 
do domingo.  “A ideia é que o cliente aproveite a nossa natureza 
e os almoços, se sinta acolhido, confortável, sem a correria de um 
check out”, explica Marcos.

MARCOS LIVI

 Gaúcho de São Francisco de Paula, formado em Hotelaria pela 
Escola Castelli, ele é o nome por trás das operações do Grupo Bah 
em São Paulo, leia-se Verissimo, Quintana, Distrito Urbano, Brique 
com duas unidades, Hamburguer do Mercado, Boca, Napoli Centrale 
Pizza. É chef de cozinha, consultor, pesquisador, sendo referência no 
tema, além de palestrante convidado em importantes eventos, como 
os promovidos pela revista Prazeres da Mesa.

VISITANTES TAMBÉM SÃO MUITO BEM-VINDOS

 As atividades gastronômicas também estão disponíveis para 
visitantes por meio de reservas. Um dos destaques é o evento “A Ferro 
e Fogo”, criado por Marcos em São Paulo e que o chef trouxe para 
o sul. Nesta programação, o público encontra estações de diferentes 
tipos de carnes, e os veganos e vegetarianos também contam com 
um espaço dedicado a eles, com alimentos sem proteína animal. O 
público pode consumir junto à área aberta ou no restaurante Ana 
Terra. “O ‘A Ferro e Fogo’  é um projeto cultural e gastronômico que 
une técnica, experiência, rusticidade, em uma grande celebração ao ar 
livre”, ressalta Marcos.

MENU FLORESTA NEGRA

 Em 2020, Livi lançou o “Alemão do Hampel”, hoje batizado de 
“Floresta Negra”, em homenagem a esta região da Alemanha e a um 
dos melhores restaurantes que a capital gaúcha já teve e recebeu 
este nome. É um menu revisitado, formado por quatro etapas, 
trazendo receitas germânicas de uma forma descontraída, com 
pegadas contemporâneas inspiradas na inovadora Berlim, servido aos 
sábados. O cliente pode degustar, pausar, sair para passear pelas trilhas 
do Hampel, e retornar para dar continuidade às demais etapas, pois 
aquela mesa continuará sendo reservada para ele naquele dia.

MAIS EXPERIÊNCIAS E SEM PRESSA

 Além de menus em etapas, o Hampel cria atividades que se 
relacionam com gastronomia, como a caçada aos cogumelos em 
época específica do ano. Nesta experiência, acompanhado de um 
especialista no assunto, vai a campo, colhe, e tudo culmina com pratos 
resultantes da colheita. 
 Mês a mês, são lançados menus para que o visitante tenha 
sempre uma nova experiência, como a “Cozinha de Santa Catarina”, 
“Caminho do Tropeiro”, “Peixe de Cabo a Rabo”, “Cordeiro da 
Entrada à sobremesa”, “A vida é PANC”. Uma das novidades é a 
“Cozinha dos Campos de Cima da Serra”, que traz ingredientes de 
12 cidades desta região. 
 O Hampel permite que os clientes reservem onde gostariam de 
tomar café da manhã, que pode ser junto à cachoeira, ou uma mesa 
exclusiva na beira do lago ou na Casa de Cristal para almoçar, com 
valores diferenciados. 
 Atualmente, é o grande polo no Rio Grande do Sul da gastronomia 
nacional e internacional. Um dos destaques é o “O FOGGO”, 
evento internacional que traz chefs da Europa e da América. Em 7 de 
setembro, acontece o “Elas e o Fogo”, com convidadas especialistas 
na arte da brasa, além de cursos de charcutaria. Nos dias 18, 19 e 
20, será realizado o Mesa ao Vivo RS, recebendo cerca de 40 chefs, 
sendo que no dia 20 de setembro, será celebrado os 5 anos do “A 
Ferro e Fogo”.
Leia nosso conteúdo completo por meio da Onne Digital que traz mais informações 
sobre o trabalho de Marcos Livi.

Parador Hampel
Rua Boca da Serra, 445
São Francisco de Paula, Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul
Reservas: (54) 99692-9717
www.paradorhampel.com 

 paradorhampel

Vista noturna Parador Hampel
Café da manhã ou almoço pode ser servido junto ao lago ou cachoeira

Ambiente interno de um dos apartamentos
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Chef Marcos Livi
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Estações “A Ferro e Fogo” 
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Por Rafael Lucena

 A Cozinha Brasileira vem ganhando espaço nos 
últimos anos, principalmente através das mãos de 
cozinheiros talentosos que se inspiram na riqueza dos 
biomas e da cultura brasileira.

 O reconhecimento de nossa culinária pode ser comprovado, por 
exemplo, pela presença de restaurantes brasileiros nas ultimas edições 
do The Worlds 50 Best.  Como por exemplo, a Casa do Porco, de São 
Paulo, que está entre os 50 melhores restaurantes do mundo eleitos 
pela revista britânica Restaurant.
 Entretanto, isso nem sempre foi assim. A valorização da cultura  
nacional somente se iniciou com a Semana da Arte Moderna em 
1922. A partir de então, a história da alimentação no Brasil vem 
ganhando mais espaço, como pode ser visto no documentário 
“História da Alimentação no Brasil”, baseado na obra de Camara 
Cascudo, disponível na Amazon Prime Video.
 Atualmente, os saberes e fazeres da cozinha brasileira estão 
presentes em dezenas de livros, sites, cursos de pós graduação, como 
os do SENAC e, também, na aclamada Le Cordon Bleu, que conta 
com o “Diploma de Cozinha Brasileira”.
 Apesar disto, ainda há muito o que fazer para preservar a riqueza 
da diversidade da cozinha brasileira. O movimento Slow Food vem 
alertando que muitos alimentos tradicionais estão desaparecendo. E, 
por isso, criou um catálogo chamado a Arca do Gosto que descreve 
os alimentos ameaçados de extinção.

 Os  biomas brasileiros são fontes de diversidade e riqueza e 
precisam ser preservados. As queimadas na Amazônia e no Pantanal 
ameaçam este patrimônio.  A gastronomia pode desempenhar 
um papel importante na divulgação e conservação destas riquezas  
como, por exemplo, o trabalho do Chef Ofir Oliveira, do Instituo 
Sabor Selvagem da Amazônia. Esses biomas também inspiram Chefs 
na produção de pratos diferenciados como a torta de aipim do 
Mandarinier ou nas criações com Pancs da Profa. Ana e mesmo as 
tradicionais moquecas.
 Os  povos originários do Brasil  também continuam sendo 
ameaçados com o risco da perda de uma riquíssima cultura milenar, 
hoje reconhecida pelo desenvolvimento e melhoramento de muitas 
espécies como o abacaxi, a castanha, o caju e a mandioca, desde 
muito antes do descobrimento.
 Por tudo isso, a preservação desses conhecimentos é fundamental 
para benefício das gerações atuais e futuras. Foi com este intuito 
que a Professora Suely Quinzani do SENAC-SP e mais de uma 
dezena de professores e pesquisadores da gastronomia brasileira, 
criaram  o Instituo Ybá. O nome vem de inspiração Tupi-Guarani e 
tem o significado de florescer e frutificar. Entre os projetos, estão a 
realização de estudos, pesquisas e divulgação de culturas alimentares 
pouco conhecidas dos brasileiros. É o caso do Acre, e sua rica culinária 
de pratos típicos como o PF pós balada, o famoso Baixaria, e uma 
diversidade de farinhas e de cacau. Em 2022, está previsto um roteiro 
gastronômico ao Acre.
 Também o mercado de luxo  pode contribuir para preservação 
dessa cultura. O conceito de luxo vem sendo revisitado constantemente 
como nos ensina o consultor Paulo Chiele, no livro “Luxury Branding”.  
Recentemente, Chiele nos apresentou o conceito de Pós-Luxo, ou 
Après-Luxe. Trata-se de um movimento de conscientização sobre 
o verdadeiro luxo, que está em locais, 
momentos e vivências. Entre os filtros 
do Après-Luxe estão a originalidade, a 
autenticidade local, o  propósito maior, 
a atemporalidade e a qualidade.
 Por tudo isso, podemos afirmar 
que a cozinha brasileira, que respeita 
os saberes dos povos tradicionais e 
contribui para a preservação de nossos 
biomas, é uma Cozinha de Luxo. 

A COZINHA 
QUE É
UM LUXO

TERROIR BRASIL
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Gastronomia

Rafael Reckziegel de Lucena
 rafaelrecklucena

Especialista em Cozinha Brasileira pelo SENAC - SP
Msc. Ciências Sociais / Colaborador do Instituto Ybá

A LEITURA DOS SEUS DESEJOS

FAÇA PARTE 
DESTE UNIVERSO

arquitetura | design | estilo de vida | moda | comportamento | tendências | arte | turismo | negócios | cultura | entretenimento | saúde & bem-estar | gastronomia
 atendimento@onnerevista.com.br  |    Revista Onne & Only   |    revistaonne   |   www.revistaonne.com.br | www.onnedigital.com.br

ONNE IMPRESSA ONNE DIGITAL

ONNE EVENTOS ONNE LEARNING

ONNE TV FÓRUM ONNE LUXO

100 ONNE&ONLY



ONNE&ONLY 103

A MAIOR VARIEDADE E O QUE HÁ DE MELHOR NO MERCADO EDITORIAL, INCLUINDO LIVROS RAROS, ANTIGOS E CLÁSSICOS.

GRAVATAÍ / SHOPPING GRAVATAÍ: Av. Centenário, 555 /Passo das Pedras / loja 166 - Tel/ WhatsApp: 51 3047.8050 | CACHOEIRINHA / SHOPPING DO VALE: Av. General Flores da Cunha, 4001 / Bom 
Princípio / lojas 291 e 293 - Tel/ WhatsApp: 51 3111-3555 | PASSO FUNDO / BOURBON SHOPPING: Av. Brasil Leste, 200 / Petrópolis / lojas 6 e 7 - Tel/ WhatsApp: 54 3622.5177 | SANTA MARIA / 
MONET PLAZA SHOPPING: Av. Fernando Ferrari, 1483 / Nossa Sra. de Lourdes / lojas 70,75,76 e 77 - Tel/ WhatsApp: 55 3220.0313 | PORTO ALEGRE / SHOPPING JOÃO PESSOA: Av. João Pessoa, 1831 
/ Farroupilha / loja 204 - Tel/ WhatsApp: 51 3024.6610 | PORTO ALEGRE / GALERIA CASA PRADO: R. Dinarte Ribeiro, 148 / Moinhos de Vento / lojas 4 e 6 - Tel/ WhatsApp: 51 3237.3731 | PORTO 
ALEGRE / BOURBON SHOPPING TERESÓPOLIS: Av. Coronel Aparício Borges, 250 / Glória / loja 319 - Tel/ WhatsApp: 51 2500-7343 | CAPÃO DA CANOA / LYNEMAR SHOPPING: R. Sepé, 1896 / Centro 
/ loja 34 - Tel/ WhatsApp: 51 3502.3558 | CANOAS / PARK SHOPPING CANOAS: Av. Farroupilha, 4545 / Marechal Rondon / lojas 3110 e 3111 - Piso L3 / Nível Canoas / Tel/ WhatsApp: 51 3922.1400

 www.livrariasantos.com |  santoslivraria

PORTAIS QUE INSPIRAM Duas mulheres do mundo do vinho se unem num 
projeto pioneiro e ousado com o Bella Collagen 
Sparkling Pink, bebida à base de vinho com colágeno.

 As mulheres agora podem degustar um produto com colágeno 
que ajuda no rejuvenescimento. A nova marca Bella Wines, das sócias 
Regina Vanderlinde e Patrícia Possamai, estreou no mercado com 
o lançamento da primeira bebida brasileira à base de vinho com 
colágeno, em 2021. O Bella Collagen Sparkling Pink é o resultado do 
corte de quatro vinhos base elaborados com uvas cultivadas no Vale 
dos Vinhedos, sendo duas brancas, a Chardonnay e a Riesling Itálico, 
e as tintas Pinot Noir e Merlot. Além das uvas, peptídeos ativos de 
colágeno Verisol são inseridos no processo de elaboração da bebida.
 Em cada garrafa de 750 ml são adicionados 2,5 g de colágeno, 
justamente a dose diária recomendada. Além do prazer que alguns 
goles do Bella Collagen Sparkling proporciona, o colágeno apresenta 
benefícios entre os quais a prevenção contra o aparecimento da 
celulite e o envelhecimento precoce da pele, reduzindo o volume 
de rugas; o tratamento contra a flacidez, favorecendo a elasticidade; 
a melhora no aspecto da pele com uma melhor hidratação; o 
fortalecimento de unhas e cabelos. Isso porque o colágeno é uma 
proteína de rápida absorção, naturalmente encontrada no organismo, 
mas que precisa de reposição conforme a idade. 
 Doutora em Enologia pela Universidade de Bordeaux (França), 
Regina acumula uma experiência que ultrapassa o Atlântico e 
acompanha de perto tudo o que acontece no mundo em torno 
do setor, o que lhe dá uma visão ampliada do mercado, permitindo 
conciliar sua expertise com o amor pela profissão. “A minha dedicação 
ao vinho nunca foi somente uma questão profissional, sempre foi uma 
grande paixão. A beleza do vinho me encanta e me inspira leveza, 
diversão e imaginação. A ideia de criar o Bella Sparkling Pink surgiu da 
vontade de juntar o prazer com a beleza e poder compartilhar este 
sentimento materializado na forma desta bebida”, destaca. A enóloga 
e sommelière, Patrícia Possamai, acredita que todo enólogo sonha em 
elaborar um vinho para chamar de seu. “Sempre fiz vinho e testei 
técnicas para eu mesma beber. Hoje, com o lançamento do Bella, acho 
que consegui transcender o conhecimento acadêmico para ajudar a 
levar felicidade para o mercado através deste produto”, celebra.

Vinhos

O BELLA

 O Bella Collagen Sparkling Pink apresenta delicada coloração rosa 
salmão com reflexos dourados, realçados pelas borbulhas. Seu aroma 
é fino com toques frutados com nuances de morango e framboesa, 
harmonizando com as notas de frutas tropicais. Em boca, destaca-se 
pela leveza e resfrescante acidez, revelando um agradável retrogosto 
frutado. A bebida tem uma graduação alcoólica de 10,5%, sendo 
indicada para consumo com temperatura entre 6°C a 8°C.
 Versátil, o Bella Collagen Sparkling Pink harmoniza muito bem 
com carpaccio, lombo suíno ao molho agridoce, risoto de camarão, 
salada caprese, tomates recheados com salmão, sushi e sashimi, além 
de ser perfeito como aperitivo e para ser degustado na praia ou na 
beira da piscina.

AS SÓCIAS

REGINA VANDERLINDE
Formada em Farmácia Bioquímica – Tecnologia de Alimentos pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, é Doutora em Enologia 
pela Universidade de Bordeaux (França). Com experiência de mais 
de trinta anos na área enológica. Atualmente é diretora da empresa 
Vanderlinde Assessoria e Comercio de Vinhos Lda.

PATRÍCIA POSSAMAI
Enóloga formada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, é Diretora Técnica da VinhosWeb 
Comércio de Bebidas e Alimentos. Sommelière pela ICIF – Itália, onde 
também se tornou Chef Master em Enogastronomia Italiana. Hoje 
é Diretora de Produção da Pimentaria Dedo de Moça Indústria de 
Alimentos e sócia na Bella Wines.

A novidade está disponível na VinhosWeb (www.vinhosweb.com.br).

Conteúdo: Lucinara Masiero - Agência ConceitoCom

BORBULHAS
COM COLÁGENO

Regina Vanderlinde e Patrícia Possamai

Fo
to

s: 
D

ivu
lg

aç
ão

102 ONNE&ONLY



104 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 105

Cirurgia Plástica - Clínica Kuyven

 Tais procedimentos têm em comum a influência do peso corporal 
e a relação forte com a gestação. Outra característica em comum 
é a necessidade de uso de cintas modeladoras e sutiãs no período 
pós-operatório. Por isso, muitas mulheres optam por realizar estas 
cirurgias nos meses frios e menos ensolarados do ano. Fica mais fácil 
usar modeladores por baixo de roupas durante esta estação. 
 É comum que duas destas cirurgias sejam realizadas 
conjuntamente. Dentro de alguns limites, dois procedimentos 
estéticos podem ser feitos juntos. As pacientes têm interesse em ter 
apenas uma recuperação. Em alguns casos, apenas um procedimento 
por vez pode ser realizado.

DIFERENÇAS CULTURAIS 

 Este ranking das cirurgias mais realizadas é curioso porque ele 
muda um pouco de acordo com a cultura e o país. Por exemplo, a 
mastopexia (cirurgia de elevação das mamas com ou sem o uso de 
prótese) é muito mais frequente no Brasil do que em outros países 
como os Estados Unidos ou países da Europa. A cultura de mamas 
elevadas e o desconforto em usar roupas sem sutiã com mamas 
caídas é muito forte no nosso país. Isso vale para a lipoescultura 
glútea e próteses de glúteos.  Os cirurgiões brasileiros são referência 
mundial em todas estas cirurgias. Nos Estados Unidos, o tamanho 
médio das próteses de silicone é muito maior do que no Brasil, por 
exemplo. A rinoplastia é frequente em países com características 
genéticas de narizes grandes na sua população. Em alguns países 
asiáticos, cirurgias faciais como ocidentalização da pálpebra superior 
e modificações de mandíbula são mais comuns. 
 A cultura de cada lugar influencia na quantidade e tipo de cirurgia 
estética mais realizada. Brasil e Estados Unidos são os dois países 
com o maior número de procedimentos realizados. E, por isso, são as 
maiores referências mundiais, seus profissionais são muito presentes 
e influentes nos congressos internacionais de cirurgia estética.
 A pandemia provocou uma diminuição temporária nas cirurgias 
plásticas e o adiamento do sonho de muitas mulheres.  No momento 
atual, os hospitais estão com todo o seu quadro de funcionários 
completamente imunizado. Os protocolos de segurança são rígidos 
e os pacientes são testados com PCR logo antes do procedimento. 
O número de cirurgias estéticas realizadas está voltando ao normal e 
a tendência é de aumento devido ao avanço da vacinação e melhora 
da situação no Estado. 

Dr. Renato Kuyven
Médico diplomado pela UFRGS, cirurgião geral pelo Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (RS). Tem formação em cirurgia plástica 
pelo Serviço de Cirurgia Plástica Ivo Pitanguy, no Rio de Janeiro 
(RJ), e experiência como médico convidado do Serviço de Cirurgia 
Plástica do Hospital Pellegrin, em Bordeaux, na França.

Clínica Kuyven 
Avenida João Obino, 345
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3388 4686 / 3388 4757 / 99299 7401 
www.clinicakuyven.com.br
#clínicakuyven #secuidarfazbem
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 A cirurgia plástica tem 
um ranking de cirurgias mais 

realizadas.  A lipoaspiração 
e a prótese de silicone são 
as duas mais solicitadas. Em 

seguida, as mamoplastias 
e abdominoplastias. Estes 

procedimentos, no seu 
conjunto, são chamados 
de cirurgia do contorno 

corporal. Gorduras 
localizadas, flacidez mamária 
e abdominal são problemas 
que muitas mulheres têm o 

sonho de resolver.
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AS CIRURGIAS 
PLÁSTICAS MAIS 

REALIZADAS

O NÚMERO DE CIRURGIAS 
ESTÉTICAS REALIZADAS ESTÁ 
VOLTANDO AO NORMAL E A 
TENDÊNCIA É DE AUMENTO 
DEVIDO AO AVANÇO DA 
VACINAÇÃO E MELHORA DA 
SITUAÇÃO NO ESTADO. 
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 Por mais de um ano o mundo foi devastado pelo vírus 
da Covid-19, e todos tivemos que aprender a adaptar 
e reorganizar nossas vidas. Talvez uma das mudanças 
mais agradáveis, no entanto, tenha sido a de desfrutar 
congregações em ambientes a céu aberto e visitas a 
restaurantes e bares em pátios e decks, muitos destes 
agora improvisados em calçadas e até mesmo no meio 
da rua, onde carros costumavam estacionar. 

 O espaço foi aberto como incentivo das prefeituras ao redor 
do país em auxílio à indústria dos restaurantes que foi devastada 
durante os meses em que o país esteve fechado. Em seu retorno, 
os restaurantes que sobreviveram foram autorizados a receber sua 
clientela somente em ambientes ao ar-livre, portanto, foram obrigados 
a improvisar, já que muitos não tinham esse espaço anteriormente. 

 Aqui nasceram muitas novas opções charmosas na cidade que 
não era necessariamente conhecida por seu tráfego de pedestres e 
burburinho nas calçadas. Lugares, onde antes existiam espaços para 
estacionamento, agora dão lugar para gramado artificial, árvores, 
iluminação especial, mesas e cadeiras, música ao vivo e muito mais. A 
vida nas ruas em Los Angeles explodiu da noite pro dia.
 Em meio disso tudo, a adaptação veio a trancos e barrancos. 
Quem usa máscara e quem não usa? Em que momento deve-se 
retirar a máscara? Pra ir ao banheiro ou fazer o pedido, precisa usar 
a máscara? Muitas dúvidas no ar que, a cada drink que passa, foram 
se dissipando e bem como nos aviões, onde fica a critério dos 
comissários de bordo colocar ordem na bagunça. Aqui, nesse caso, 
são os garçons e garçonetes que estão à mercê do povo, muitas 
vezes inebriado.
 No La Bohème, um já bem renomado restaurante em West 
Hollywood, a competição é acirrada pra conseguir uma mesa, muitas 
vezes dois meses de antecedência pra que algo possa ser agendado. 

Depois da reabertura em retorno da pandemia, mais ainda, pois foi 
laureado pelo Los Angeles Times como um dos melhores cardápios 
e mais agradáveis ambientes da cidade. Em minha mais recente visita, 
pude, de fato, confirmar que o ambiente não deixa nada a desejar. O 
recém-criado jardim que tomou conta de toda esquina (antes onde 
os carros vinham fazer o valet) dá impressão de ter estado ali há anos. 
Debaixo das árvores, sentado em um dos sofás de veludo vermelho, 
ou numa confortável poltrona, pode-se apreciar boa música com a 
brisa agradável do calmo bairro, e observar a beleza dos transeuntes 
que a Santa Monica Blvd invariavelmente sempre oferece. No menu 
impecável, eu destaco o frango rotisserie ao molho Dijon, e, pra 
sobremesa, o Bread Pudding feito com croissant, que é literalmente 
inesquecível. 
 Espaços abertos foram também a resposta pros fãs de compras, 
e graças ao permanente céu azul e ensolarado de Los Angeles, não 
faltaram opções de shopping centers a céu aberto, oferecendo, assim, 

(*) Gabriel Ruas Santos-Rocha reside há três anos em Los Angeles e já viveu mais de 12 anos em Nova York onde trabalhou 
como agente de modelos de grandes agências como Ford Models e Elite Model. Contribuiu também como articulista para as 
revistas Vogue, L’Officiel e Harper’s Bazaar. Com um olhar atento, traz as novidades do que acontece em Los Angeles, terra do 
cinema, além da cena cultural californiana.

 gabrielrsrocha

Los Angeles (EUA) - Gabriel Ruas Santos-Rocha

Gabriel Ruas Santos-Rocha*

VIVER FORA 

diversas opções de pequena a grande escala, para os mais ávidos 
shopaholics. Enquanto os mastodontes como o Beverly Center 
estavam fechados ao público, outros mais descolados como o seu 
vizinho do outro lado da rua, Beverly Connection, permaneceram 
abertos praticamente durante toda pandezzmia. No badalado bairro 
de Brentwood, o Brentwood Country Mart seguiu populoso e 
criativamente aberto, porém com os atendentes das lojas trazendo 
as opções de compras para os compradores até a porta. Em Santa 
Monica, o promenade, mesmo com muitas lojas fechadas, não perdeu 
o charme e continuou funcionando com algumas lojas abertas. 
 Neste momento, Los Angeles observa um total retorno à 
rotina normal, quase como a vida era anteriormente, alguns com 
suas reticências, mas muitos já sem máscaras e com total desapego 
à pandemia. Os mais informados, no entanto, alertam: a pandemia 
ainda não passou. E basta observar a mais recente ordem de uso de 
máscaras em ambientes fechados, novamente, pra confirmar.

É A OPÇÃO DA HORA

Brentwood Country Mart

La Bohème - West Hollywood

Beverly Connection
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Criz Azevedo

 Minimalismo como estilo de vida. O valor do que é 
essencial para cada pessoa.

 A sociedade do consumo, que por sua vez ganha eco na 
publicidade e na propaganda, é como uma sereia persuasiva com 
seu canto tentador. Compra-se um ideal de como se vestir, morar, 
viajar, comer, e que, por vezes, pode levar a um naufrágio em forma 
de boletos e faturas de cartão de crédito.  Questão de bom senso 
seria a melhor recomendação. Contudo, nem todos conseguem se 
equilibrar neste barco. Mas há aqueles que não se deixam seduzir, 
ou aprenderam a duras penas que adquirir coisas não é sinônimo de 
felicidade, mesmo com dinheiro sobrando no banco.
 Há também quem faça escolhas sem pensar na economia que 
possa gerar, mas almejando um viver mais leve, de modo que possa 
ter mais tempo para o que considera importante para si - e não para 
agradar a um grupo com o objetivo de ser aceito e respeitado pelos 
êxitos materiais e profissionais.
 Nesse caminhar que valoriza pequenas conquistas, expressões 
como essencialismo e minimalismo têm se disseminado nas redes 
sociais, em livros e documentários. Trouxemos, aqui, algumas 
referências para se inspirar. 

SEGUIR UM PROPÓSITO E NÃO UM FLUXO

 Entre os títulos mais vendidos, segundo o The New York Times, 
está “Essencialismo - A disciplinada busca por menos”, de Greg 
McKeown, que sintetiza sua narrativa em uma frase emblemática 
“menos, porém melhor”. Entre as suas falas, o autor preconiza a ideia 
de seguir um propósito e não um fluxo. Em seu livro, Greg sugere 
formas de questionar e tomar decisões para ajudar a fazer escolhas 
melhores, e isso inclui reflexões sobre renunciar a algo, o que muitos 
podem considerar como uma perda, mas que no fundo é um ganho 
de qualidade. Por meio de dicas, ressalta aspectos como a mentalidade 
básica de um essencialista; como discernir as muitas trivialidades do 
pouco que é vital; como fazer quase sem esforço as poucas coisas 
vitais. E nisso ele destaca o poder das pequenas vitórias, entre outras 
ideias. O essencialista não faz mais coisas em menos tempo – ele faz 
apenas as coisas certas. 

 Comportamento 

EM PAZ COM O NOVO MODO DE VIVER

 Propagar de ideia de uma vida simples e com significado tem 
sido o trabalho empreendido por Gianini Ferreira por meio do seu 
site Mente Minimalista. Autor do livro e do documentário de mesmo 
nome, disponível no YouTube, Gianini atua como consultor na área 
e realiza cursos.  Desde 2015, vive em Ilhabela no litoral Norte de 
São Paulo, tendo atuado por longos anos com desenvolvimento 
de pessoas e organizações, experiência que ainda mantém. Em seu 
documentário, lançado em dezembro de 2020, conta que descobriu 
o minimalismo depois dos 40 anos após algumas reflexões. O 
audiovisual também traz depoimentos de brasileiros e praticantes do 
minimalismo em outros países, que narram suas histórias pessoais e 
as mudanças positivas de um modus vivendi sem supérfluos. 
www.menteminimalista.com
YouTube “Mente Minimalista”

 menteminimalista

MOBILIZADORES DE UM ESTILO MENOS CONSUMISTA 

 Quem tem se dedicado a difundir a ideia de um estilo de vida 
com menos consumo e mais tempo para o que importa são os 
norte-americanos Joshua Fields Millburn e Ryan Nocidemus, que 
praticam e disseminam o minimalismo. Em 2016, o documentário da 
Netflix “Os Minimalistas” deu holofotes à dupla, mostrando o dia a 
dia de cada um, em casa, trabalhando, em viagens. Ambos cresceram 
profissionalmente no mercado corporativo, não tiveram berço de 
ouro, nem ganharam a vida na moleza. Conquistaram postos na 
carreira profissional, bons salários, mas faltava algo: liberdade de fazer 
algo com um propósito maior. Anos antes de virarem referência e 
inspirarem outras pessoas, cada um, ao seu jeito, tomou a iniciativa de 
mudar de vida.
 Hoje, Joshua e Ryan dão mentoria sobre o assunto minimalismo, 
assinam livros, gravam podcasts, realizam palestras e contam com 
um site, onde trazem artigos, dicas e sugerem nomes de outros 
praticantes do conceito: “À primeira vista, as pessoas podem pensar 
que o objetivo do minimalismo é apenas se livrar dos bens materiais. 
Mas isso é um erro. Os minimalistas não se concentram em ter menos. 
Nosso foco é abrir espaço para mais: mais tempo, mais paixão, mais 
criatividade, mais experiências, mais contribuição, mais contentamento, 
mais liberdade...Apenas doar um monte de coisas não o torna um 
minimalista, assim como comprar uma estátua de Buda não o torna 
budista ou fazer ioga o torna saudável. É um aspecto do todo.” 
 Em 2021, lançaram “Minimalismo Já”, também pela Netflix, 
trazendo depoimentos de mais praticantes, e lançando um desafio 
ao final do filme, que também consta no e-book “16 Regras Para 
Viver Com Menos” (em inglês), disponível gratuitamente no site. Em 
julho de 2021, lançaram mais uma publicação sem tradução para o 
português: “Love People, Use Things”.
www.theminimalists.com

 theminimalists

VIDA ORGANIZADA FLUI MELHOR

 O caminho para entender onde estão os gaps que levam as 
pessoas a acumular objetos, gastar dinheiro em itens que raramente 
usam, pode estar na contratação de um Personal Organizer. Entre 
os profissionais que auxiliam neste desafio está a gaúcha Fernanda 
Medeiros. Formada em Administração de Empresas, com pós-
graduação em Gerenciamento de Processos, ela é personal organizer 
e uma praticante do minimalismo no que configura viver com o que 
é essencial. Atua como consultora em organização de agenda pessoal, 
produtividade, guarda-roupa inteligente, geladeira eficiente, além de 
realizar palestras em grupo. Fernanda ressalta que organizar é diferente 
de arrumar; simplicidade é diferente de humildade. “Eu costumo dizer 
que minimalismo não é voto de pobreza. Se um smartphone último 
modelo é importante para você e seu trabalho, adquira e faça bom 
uso dele”. 
 Há quase dois anos, vive na cidade do Porto, em Portugal, com o 
marido, e atende clientes de forma online em razão da pandemia. Diz 
que todos os seus pertences cabem em duas malas. Fernanda salienta 
que na Europa, práticas como reciclagem e reaproveitamento estão 
muito presentes na cultura local, e isso é percebido em todas as faixas 
de idade da população. Para conhecer o trabalho dela, acesse.

 fernandamedeirosorg

MENOS, PORÉM MELHOR 
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PRIORIDADES NA VIDA

 Caroline Abreu, jornalista e advogada, conheceu os preceitos do 
minimalismo em 2017 e decidiu criar um canal no YouTube, o Parece 
Óbvio, para contar suas experiências, reflexões, mudanças e dar dicas 
sobre uma vida mais leve. “Na época, assisti ao documentário Os 
Minimalistas e fez muito sentido para mim”. Caroline ressalta que 
o audiovisual norte-americano ajudou numa perspectiva menos 
consumista, mas sem olhar pelo ponto de vista da economia de 
dinheiro que resultaria sua mudança. Pois minimalismo é muito mais 
do que destralhar objetos e comprar menos. Aos poucos, ela foi 
modificando alguns hábitos, e o marido também aderiu ao longo do 
tempo. “Esse processo foi acontecendo sem pressa, estabelecendo 
prioridades. Não sacrifico o meu hoje em nome do futuro. O mínimo 
precisa ser prazeroso, e mínimo é relativo para cada pessoa. Por isso, 
antes de decidir por consumir menos é preciso fazer um exercício de 
autoconhecimento”, ensina. 
YouTube: Parece Óbvio

 pareceobvio

Leia mais sobre Minimalismo e Essencialismo na Onne Digital
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Cézar Prestes*

(*) Cézar Prestes, gestor cultural, marchand e curador. Teve atuações como Secretário 
de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, diretor do Departamento de Patrimônio 
Histórico, Museus e Arquivos do RS, Museu de Arte do RS Ado Malagoli (MARGS), 
diretor e curador do Centro Cultural Aplub e das suas galerias Grafite e Cézar Prestes 
Artte. Entre suas ações, como diretor do MARGS, realizou a exposição Arte na França, 
que atraiu 37 mil visitantes do Brasil e do exterior. 

 cezarprestes

 Conheci o trabalho da jovem Andressa Lawisch na exposição É 
Vida!, homenagem aos 45 anos da Agapan, com curadoria de André 
Venzon, no final de 2016, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli. Fiquei acompanhando a sua evolução, por Andressa ter 
chamado a minha atenção entre os 100 participantes da mostra no 
MARGS. Então aluna do Instituto de Artes da UFRGS, de lá para cá a 
artista porto-alegrense nascida em 1991 também concluiu Mestrado 
em Poéticas Visuais. Seguiu a carreira com foco em pinturas de ruínas, 
as quais fotografa e depois extrai, a partir da imprimação, cenas que 
transmitem não apenas formas e cores, mas odores e silêncio. Das 
áreas lavadas e fluidas obtidas pela tinta acrílica bem diluída no início 
do seu fazer artístico, de 2012 a 2015, passou para a textura e a força 
da tinta a óleo.

Artes Visuais

 Não faz esboços e acha importante aparecerem os erros e 
acertos do processo, o que “mostra a construção pictórica”. O seu 
interesse é pela “sensação que a imagem está desmoronando”. No 
entanto, não tem interesse em realizar uma cópia fotográfica, mas de 
trabalhar camada por camada a cena que traz em si a melancolia de 
uma estrutura que abrigou tanta vida, agora destituída de qualquer 
cuidado ou interesse. Podemos comparar a estrutura a um ser 
morto-vivo com seu corpo em frangalhos e sua superfície com a 
pele coberta ora por descascamentos ora tingida pela doença do 
mofo. Depois de a natureza tomar conta desse corpo, inclusive com 
toques de verde a se esgueirar por paredes e pisos, essa vida passa 
por uma metamorfose pelo olhar de Andressa em obras sobre telas 
de pequenas a grandes escalas. É com as vibrantes cores da tinta a 
óleo que a artista reinterpreta a deterioração e transpõe para outra 
dimensão as ruínas contemporâneas.

CAMADA POR
CAMADA
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(*)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.

 (51) 98182 5595
 fabioandre.rheinheimer /  fabio_andre_rheinheimer / projeto-foto@hotmail.com

DO LIXO AO LUXO 
 Adepto da prática upcycling em suas criações, o artista William 
Amor revitaliza materiais usualmente descartados e os transforma 
em arte. Vencedor do Grand Prix de la Création da Cidade de Paris 
para talentos emergentes na categoria Artes e Ofícios, em 2019, 
William Amor gentilmente aceitou meu convite para responder a 
algumas perguntas sobre seu belo e instigante trabalho. 

Como começou sua carreira de artista (craft artist)? Você tem 
alguma formação acadêmica nesta área?
 Eu sou um artista autodidata. Sempre tive uma sensibilidade 
criativa. Sempre criei desde a minha adolescência de forma amadora: 
da escultura à pintura, ao design de luz, à realização da Land Art e, 
claro, às flores. As primeiras flores eram de papel, eu tinha 20 anos. 
Desde criança, sou apaixonado por botânica e pela natureza. Decidi 
profissionalizar minha arte em 2015. Não tive formação acadêmica, 
treinei pela observação e principalmente pela experimentação. 
Todos esses anos de experimentação me permitiram adquirir minhas 
técnicas singulares que exploro em minhas criações atuais. 

Você tem trabalhado com materiais descartados. Por que 
você escolheu esses materiais?
 Gosto de poesia, de criar sentido... Esses resíduos gerados pelo 
homem que resultam na poluição e destruição da vida sempre me 
chocaram ... Ao trabalhar com esses materiais pretendo romper com 
julgamentos de valor e mostrar que o que consideramos prejudicial e 
feio pode se tornar luxuoso, belo e provocar emoções. Além do mais, 

Artes Visuais

sou um sonhador, gosto de ter outra percepção das coisas que me 
rodeiam... Pensar que um resíduo isento de beleza pode se tornar um 
belo trabalho - uma linda flor, me entusiasma. Gosto de poesia, gosto 
de sonhar, me defino como alguém com grande sensibilidade. 

Qual o melhor material para desenvolver suas criações, você 
tem alguma preferência?
 Não, não tenho preferência, gosto de diversidade. Cada um dos 
materiais descartados que coleciono traz uma textura diferente, 
um acabamento diferente... Eu só faço peças únicas e dependendo 
das criações que vou fazer, vou buscar no meu estoque de resíduos 
coletados o que me interessa de acordo com a representação que 
desejo obter. Garrafas de plástico para uma aparência próxima 
ao vidro ou cristal, filmes e sacos plásticos para um acabamento 
translúcido próximo ao tecido ou papel, bitucas de cigarro para 
uma representação macia, redes de pesca por suas fibras... Não 
tenho limites criativos. Todos os materiais podem me inspirar. A única 
condição na minha abordagem artística é que seja considerado lixo.

Fábio André Rheinheimer*

Em 2019, você ganhou o Grande Prêmio da Cidade de Paris 
para talentos emergentes na categoria Artes e Ofícios. O que 
mudou desde então?
 Ganhar este prêmio foi um momento incrível para mim, e é um 
grande sinal de reconhecimento do meu trabalho e minha visão 
artística por grandes criadores de excelência da França e da indústria 
de luxo e artesanato. O que mudou desde então é que me sinto 
legitimado para criar peças excepcionais, luxuosas e singulares a partir 
do lixo; e ainda me dá mais vontade de desenvolver novas propostas 
e obras carregadas de mensagens poéticas. 

Como é o seu processo de trabalho?
 Tenho um processo de trabalho como artista, recolho o material 
descartado no meu dia a dia, na natureza, ou nas ruas e o guardo. 
Quando me pedem uma encomenda, interpreto o pedido com a 
minha sensibilidade, a minha visão poética... começo por esboços 
da obra que tenho em mente. Então vou procurar o resíduo que 
me interessa em realizá-los. Em seguida, vem um longo processo de 
limpeza e preparação do material antes de ser moldado. Aí vem a 
operação que se aproxima da ourivesaria: os materiais serão cortados, 
tingidos, texturizados, dobrados, frisados, gofrados, esculpidos etc. 
Então vou organizar esses ornamentos e montá-los como se fossem 
joias. Depois, como artista, vou finalizar o trabalho como escultura 

ou organizá-los em uma instalação artística para contar uma história, 
expressar poesia e minha sensibilidade. 

Guerlain e Kenzo são algumas grifes para as quais fizeste 
campanha O que geralmente observas quando um cliente 
solicita uma nova campanha?
 Sim, trabalhamos com todas as grandes marcas de luxo, elas são 
receptíveis à minha abordagem artística, aos meus compromissos 
sociais e ambientais, à minha inspiração e valores estéticos do 
meu trabalho. Essas marcas têm uma história, e é fantástico poder 
interpretar artisticamente suas histórias e seu precioso DNA com 
minha criatividade, minha sensibilidade e minha poesia. 

Você acredita em inspiração? De onde isso vem?
 Tudo me inspira!!!! A vida me inspira! A natureza, o ser humano 
me inspira! Inspiro-me todos os dias ... Uma textura, uma cor, uma luz 
diferente, o sonho, a sociedade ... Acho que essa inspiração vem da 
minha grande sensibilidade. Sou alguém que gosta de cultivar e vibrar 
com emoções. Estando inspirado, imaginar, criar, sonhar e provocar 
esses mesmos sentimentos a quem aprecia o meu trabalho me 
mantém vivo! Temos apenas uma vida, então podemos muito bem 
vivê-la com sonhos e poesia.

#INPROGRESS - 04 FOTÓGRAFAS E UM TEMA 
 A possibilidade de conhecer artistas, seus temas de pesquisa e exercícios criativos é uma 
oportunidade única, a qual me instiga a prosseguir na prática de curadoria no campo das 
artes visuais. Pesquisando portfólios, constatei uma aproximação muito interessante entre 
as produções distintas de quatro fotógrafas: Andréa Barros, Anelise Barra Ferreira, Fernanda 
Garcia e Sílvia Dornelles, que têm em comum a temática natureza; para ser mais preciso, 
fragmentos desta, ou seja, folhas e flores são objetos de investigação destas artistas. Em breve, 
trarei um pouco destas pesquisas. Confira: 

 fernanda_garcia_photography 
 sildornelles 
 anelise_barra_ferreira 
 andreabarros_photomobile 

Sílvia Dornelles Fernanda Garcia Anelise Barra Ferreira

Andréa Barros
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Làura Schirmer 
Assessora de Imprensa e Consultora de Comunicação
laura@ls8consultoria.com.br
Porto Alegre/RS

Variedades

25 anos da Gravura Galeria de Arte

 A arte sempre foi uma manifestação de crise, de sentimento 
e de expressão. A Gravura Galeria de Arte, que completa 25 
anos de trajetória em 2021, afirma com convicção que todos 
os artistas que mostram os seus talentos através de diferentes 
técnicas contribuem para o nosso crescimento como seres 
humanos. Neste cenário atual de pandemia, a Galeria precisou 
passar pelo seu maior desafio: a reinvenção da programação, 
das formas de comunicação e de vendas. Isso tudo serviu para 
estimular ainda mais a criatividade dos profissionais e provocou 
também muitas reflexões. 

 gravuragaleria
www.gravuragaleria.com.br
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Nova marca e gerência da Mecânica Gabriela K.

 A presença feminina em espaços com perfis ainda considerados 
masculinos, principalmente quando se trata de áreas profissionais, têm 
aumentado expressivamente. Isso porque empreendedoras como 
Gabriela Koslowski mostram diariamente a força e o potencial das 
mulheres em suas profissões. Uma oficina mecânica muito frequentada, 
que antes pouco se via mulheres como colaboradoras e clientes, agora 
tem à frente seu nome e expertise. A empresa, localizada na Avenida 
Ipiranga, 8011, espaço onde ficava a antiga Mecânica Koslowski, trabalha 
com os mais variados tipos de automóveis, de nacionais a importados. 
A mão de obra de extrema qualidade, estrutura de excelência e alto 
investimento em tecnologias são os principais diferenciais destacados 
pelos clientes.

 mecanicagabrielak
www.mecanicagabriela.com.br

Olivah Gastronomia na
Sociedade Libanesa de Porto Alegre

 Palco de festas e eventos de porte, a Sociedade Libanesa de Porto 
Alegre está se reinventando para fazer uma reapresentação ao público 
neste ano. Uma parceria entre o empresário Claudio Solano e o 
organizador de eventos Elvio Sobucki promete trazer qualidade e requinte 
ao espaço. Pensando no potencial do clube, os sócios decidiram unir 
forças para criar a Olivah Gastronomia, com o objetivo de modernizar e 
aperfeiçoar a gastronomia para os eventos da Sociedade Libanesa. Com 
a expectativa de que o cenário atual seja superado e que 2022 seja um 
bom ano para a realização de eventos sociais e comerciais, Elvio e Claudio 
decidiram colocar em prática a parceria já este ano, para trabalhar com 
antecedência a apresentação dos cardápios, realizar melhorias no salão, 
descobrir novos fornecedores e divulgar a Sociedade Libanesa. 

 olivahgastronomia
www.olivahgastronomia.com.br

Gabriela Koslowski

Regina Galbinski Teitelbaum

Claudio Solano e Elvio Sobucki

Cais Embarcadero

Medaglioni al Peppo

Clarissa Saraiva Homem de Carvalho e Loreci Freire de Freitas
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Priorizzi e as novidades no mercado
financeiro e bancário

 Uma inovação que promete ganhar maior visibilidade no mercado 
financeiro e bancário brasileiro ainda em 2021 é o serviço “Open Bank” 
(banco aberto), que consiste na transparência das movimentações 
financeiras e otimização de dados dos clientes. Com isso, a concorrência 
entre os bancos fica maior, gerando um impacto de mudança para 
a organização financeira. A novidade deverá auxiliar no trabalho de 
empresas ligadas ao setor, como a Priorizzi, que está se preparando para 
trabalhar no novo formato, onde ocorrerão alterações nas conciliações 
bancárias e negociações com instituições financeiras.

 priorizzigestao
www.priorizzi.com.br

Cais Embarcadero renova o coração de Porto Alegre

 Situado em um dos cartões postais da cidade e ocupando uma 
área total de 19 mil m², o Cais Embarcadero finalmente deu início a 
sua operação em Porto Alegre. Assinado em uma parceria entre o DC 
SET Group e a Tornak Holding, o empreendimento tem o objetivo 
de revitalizar e proporcionar novos usos e convivência entre o Lago 
Guaíba e o Centro Histórico. O local proporciona aos porto-alegrenses 
o reencontro com este ponto icônico da cidade, agora com uma nova 
utilização. O empreendimento é um espaço privado e aberto ao público, 
e possui espaços de lazer e entretenimento como o Parquinho do Cais 
e a Praça Náutica. A experiência se completa com uma loja-conceito 
da Pompéia e diversas opções de gastronomia: 20BARRA9, Café 3 
Corações, Cantina Famiglia Facin, E! Sucos, Isoj, Just Cold Creamery, 
Kioske do Pirata, Ô Xiss, OakBerry Açaí Bowls, Press, Pipoca Lara Poc, 
Seu Salsicha Hot Dog e Wills Bar.

 caisembarcadero

Peppo Cucina lança Prato da Boa Lembrança de 2021

 Grande ícone da casa, o prato da Boa Lembrança se renova 
anualmente no Peppo Cucina, oferecendo novos sabores e experiências 
a seus visitantes. Para 2021, o escolhido é o “Medaglioni Al Peppo” - 
medalhões de filé ao molho de trufas uruguaias acompanhados de 
risoto de nozes. Lançado com exclusividade no Dia dos Namorados, o 
prato agora já integra o cardápio presencial do restaurante, e os clientes 
que o experimentarem no local levam uma linda cerâmica pintada à 
mão para casa, conforme pede a tradição. Ela representa todas as boas 
lembranças vividas com o Peppo.

 peppocucina
www.peppo.com.br
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Digita l
ARTIFÍCIO 

@ARTIFICIODIGITALOFICIAL ARTIFICIODIGITAL.COM.BR

fastermail.com.br      comercial@fastermail.com.br

Dá as boas-vindas à Artifício Digital, sua
mais nova integrante da rede de negócios.

Assessoria de Marketing Estratégico.
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ONDE ENCONTRARONNE
CIRCUITO

DECORAÇÃO

Arquitetura Combinada
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 99266 8189 / 3019 6490
contato@arquiteturacombinada.com.br

 arquiteturacombinada
 arquiteturacombinada

www.arquiteturacombinada.com.br

Basalto Santo Antônio
Av. Placidina de Araújo, 03
Nova Prata/RS
Fone: (54) 99971 2752

 basaltosantoantonio

Block Reformas
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 99733 3845
block.reformas@gmail.com

 blockreformas

Canoas Garden Center
Rua Flores da Cunha, 100
Canoas/RS
atendimento@canoasgardencenter.com.br
Fone: (51) 3472 4931

 canoasgardencenter

Casa Bordini
Rua Cel. Bordini, 652 
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3330 0053
contato@casabordini.com.br

 casabordini

Casa das Cortinas & Persianas 
Santiago/RS
Fone: (55) 99131 8243

Costaneira Premium
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2218
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3384 4600

 costaneira_ambientes

CTZ Soluções
Avenida Júlio de Castilhos, 132 sala 701
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 30262722 / 991996334
www.ctz.com.br

 ctz.solucoes

Donadello Mármores
Av. Bruno Cassel, 692
São Sebastião do Caí/RS
donadello@donadello.com.br
Fone: (51) 3635 2022

 donadellomarmores

Duconci Móveis e Ambientes 
Porto Alegre/RS
contato@moveisduconci.com.br
Fone: (51) 99657 5930

Elis Garcez
Porto Alegre/RS 
(51) 99978 5779
elisgarcez_interiores@hotmail.com

 elisgarcez_interiores
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Essencial Iluminação
Av. São Pedro, 1201
Porto Alegre/RS
contato@essencialiluminacao.com.br
Fone: (51) 3013 2923 / 3094 2923

 essencialiluminacao

Evviva Bertolini
Av. Goethe, 97
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3388 2648
www.evviva.com.br
atendimento@evvivapoa.com.br

 evvivaportoalegre
 evvivapoa

Fabio Vitorino Arquitetos
www.fabiovitorinoarquitetura.com

 arqfabiovitorino

Gioda Arquitetura e Publicidade 
 giodaarqpub

- Arquiteto e Lighting Designer
Claudio R. Gioda Júnior
CAU - A49839-4
Fone: (55) 99919 2049

 arq.claudiogioda
- Publicitário
Sadi João Gioda Neto
Fone: (55) 99908 2121

 sadigioda
Rua Francisco Camargo, 249
Santiago/RS 
Fone: (55) 3251 9868
Rua 24 de Outubro, 1440/705
Porto Alegre/RS

Gobbi 
Rua Quintino Bocaiúva, 890
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3321 2173
www.gobbinovelle.com.br

 gobbinovelle

Gramarcal 
Rua Cecília Maria José Azevedo, 302 
Biguaçu/SC

 gramarcal

Idea Design 
DC Shopping
Rua Frederico Mentz, 1561
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3362 1749
www.ideadesigndc.com

Império Persa Home Design
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2593
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3328 0010

 imperiopersa
 Império Persa Home Design

www.imperiopersa.com.br

Innovar Tecnologia
Rua Idalina Pereira dos Santos, 67/905
Florianópolis/SC
Fones: (48) 99902 5030 / 3733 5514
comercial@innovartecnologia.com

 innovartecnologia

Kretzer Móveis
Rua Barão de Batovi, 587
Florianópolis/SC
Fábrica: Rua das Acácias, 150
Jardim Janaina, Biguaçu/SC
Fone: (48) 3028 6067
contato@kretzermoveis.com.br
www.kretzermoveis.com.br

 kretzermoveis

Leffa Móveis
- Fábrica: BR 101 KM 18, 500
Três Cachoeiras/RS
Fone: (51) 99993 2524
fabrica@leffamoveis.com.br 
- Escritório: Rua Luiz Cosme, 350
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3019 4434
leffa@leffamoveis.com.br

Liz Ribeiro Arquitetura 
Rua Campos Sales, 157 sala 204
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3013 3369 

 (51) 99174 9932
www.lizribeiro.com.br
escritorio@lizribeiro.com.br

 lizribeiroarq
 lizribeiroarq
 lizribeiroarq

Mariana Ordahy Design
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 99942 3726
mariana@marianaordahy.com.br
www.marianaordahy.com

 marianaordahydesign
 marianaordahydesign

Marie Hellen 
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 99829 6913
hellenbottcher@gmail.com

 mariehellenarquiteta

Moad
Shopping Casa & Design
Rodovia José Carlos Daux 4850
lojas 05, 13 e 29 
Florianópolis/SC

 moadhome

Organne
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1404 
- Zona 02
Maringá/PR

 organneoficial

Ornamentto Pedras
e Superfícies
Rod. Luis Rosso, 96 - Km6 
Criciúma/SC
Fone: (48) 3439 8586 / 99152 6747
ornamentto@ornamentto.com.br
www.ornamentto.com.br

 ornamenttosuperficies

Patricia Barros Arquitetura 
R. 24 de outubro, 1450 sala 705
Porto Alegre/RS
contato@patriciabarros.com.br
Fone: (51) 99937 8739

 arqpatriciabarros

Pormade 
Rua Prudente de Moraes, 940
União da Vitória/PR  

 pormadeonline.oficial

Progetta Studio
Florianópolis/SC
Rua Osvaldo Cruz, 484
progetta@progettastudio.com.br
Fones: (48) 99903 0264 / 98444 3322
www.progettastudio.com.br

 progettastudio

Pure Kemika 
Rua Santa Catarina, 40 - sala 601
Porto Alegre/RS
Fone e WhatsApp: (51) 3398 3637
falecom@purekemika.com 
www.purekemika.com

Qualitá Sul
Av. Sertorio, 5950
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 98293 0042
www.qualitasul.com.br 
rodrigo.jacques@qualitasul.com.br

 qualitasul

RH Materiais Elétricos / ABB 
Tomadas e Interruptores
Campo Bom/RS
Fone: (51) 3597 3229

Rogério Pandolfo Arquitetura
Porto Alegre/RS
Av. Luiz Manoel Gonzaga, 351/703
Fones: (51) 3333 3374 / 99976 4395
rogeriopandolfo@uol.com.br

 rogeriopandolfoarquitetura
 rogeriopandolfoarquitetura

SC Mármores 
Rod. José Carlos Daux, 16994
Florianópolis/SC,

 scmarmores

Studio Ambientes Concept Store
SC 401, km5, nº 5500, loja 02
Florianópolis/SC
Fones: (48) 3238 2424 / 98442 4106
www.studioambientes.com.br
contato@studioambientes.com.br

 studioambientes

Vivix Vidros Planos
Rodovia BR-101 Norte, Km 01
Goiana/PE

 vivixvidrosplanos

VK Arquitetos
Av. Rio Branco, 404 / 701 - Torre 1  
Florianópolis/SC

 vkarquitetos

Vini Reformas
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 99238 8534

 vinireformas 
www.vinireformas.com.br
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