
ONNE&ONLY 1

Estilo de vida | comportamento | Tendências | decoração | ARTE

ANO  7 - nº  16

A leitura dos seus desejos

Construções Triple A
Empreendimentos de alto padrão
propõem novo estilo de vida

Moda & Tendências
O papel da tecnologia na indústria
da moda e as apostas para 2022 

Comportamento
O boom contagiante do Beach Tennis

Turismo Gastronômico
Expedições com garfo e taça

Empreendedorismo
O desbravamento de brasileiros em Portugal

Only Drops
Destaques de Poa, Floripa, Sampa, Curitiba,
Gramado, Canela e Caxias do Sul

Circuito Onne Decoração 
Os notáveis projetos residenciais e comerciais 

Evento
Art Basel Miami retorna e conta
com presença brasileira

Capa
Escultura mobiliária em madeira do designer 
Hugo França: Chaise Abauazi



2 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 3

@granitoscom

@
ag

en
ci

av
er

tic
ec

om
  -

  F
ot

o:
 T

ita
 L

ek
e

Lisiane Benvenutti e Camila Pivetta  .  @benvenuttipivetta

Dekton é alta tecnologia, ideal para bancadas, revestimentos 
e áreas externas, com um visual único e contemporâneo.

No projeto, as arquitetas utilizaram o Dekton para harmonizar 
o ambiente, agregando versatilidade e sofisticação para 
tornar o espaço ainda mais acolhedor!
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Acesse o QR Code e 

conheça nossas soluções 
financeiras e patrimoniais.

/montebravoinvestimentos

/company/monte-bravo
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FERIDAS QUE NOS MOVEM

 É fato, estamos saindo de uma das maiores crises de nossa história, e diante 
das cicatrizes e limitações impostas pela pandemia, foi necessário abandonar velhos 
hábitos e criar formas diferentes de trabalhar e potencializar resultados. Algumas 
tendências para o mundo pós pandemia mostram a mudança de valores e 
crenças, a redução do consumo, a sustentabilidade como moeda corrente vital, a 
reconfiguração dos espaços de comércio, a automatização e a virtualização dos 
processos. 
 A pandemia revelou, não só para o Brasil, mas também para o mundo, a 
fragilidade do sistema político e econômico e do controle de grandes epidemias na 
saúde pública. Da mesma forma, evidenciou outras fragilidades estruturais. Mais do 
que nunca, urge priorizarmos a educação e a formação de novos talentos para que 
façam a diferença nesses momentos inesperados.
 Nesse sentido, trouxemos talentos e experiências inspiradoras nesta edição. 
Desde a arte que luta pela preservação das florestas, pelas mãos abençoadas de Hugo 
França, até a conscientização por uma indústria da moda mais limpa e responsável. 
Enfim, além das artes, tema que faz parte do DNA da Onne, selecionamos outros 
assuntos, insights, dicas e conteúdos assinados por uma turma que, mais uma vez, 
vai enriquecer a sua leitura e os seus melhores desejos, seja pela edição impressa, 
digital, redes sociais ou através dos eventos que voltam a nos nutrir. Literalmente, nos 
reaproximando de gente vitaminada e de ideias tão necessárias.  

Bora alimentar a alma?!

Marcelo Tovo
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Entrevista - Capa

Por Criz Azevedo

 A busca por um estilo de vida mais próximo da natureza, e longe 
do cotidiano urbano, fez o designer gaúcho Hugo França (Porto 
Alegre, 1954) fincar bases em Trancoso no litoral sul da Bahia ainda 
na juventude. 
 A exuberância e a generosidade da Mata Atlântica foram 
imprescindíveis no seu propósito profissional e pessoal em uma 
época que a expressão “sustentabilidade” ainda não acendia holofotes 
contínuos e potentes na mídia como vemos atualmente, embora já 
fossem necessários. 
 E a madeira, matéria prima de suas ideias, ganhou o mundo. São 
mais de 4 mil peças, sendo que cerca de 1.000 delas fazem parte de 
acervos particulares, galerias, espaços públicos e importantes museus 
de arte em outros continentes. Apenas em Inhotim, em Brumadinho 
- MG, são mais de 130 obras em grandes dimensões compondo a 
geografia do parque. Suas criações são conhecidas por “esculturas 
mobiliárias”, muitas delas pesando toneladas, trazendo o traço 
marcante de seu criador com suas formas orgânicas.
 Inspiração, lar, ateliê, fonte, a floresta de Hugo em Trancoso hoje 
abriga, também, um dos sonhos do designer: uma galeria de arte 
em um espaço que tem como proposta ser um hub de criação 
recebendo outros artistas. 
 Para chegar até aqui, vale conhecer um pouco sobre a sua relação 
com este bioma em uma entrevista concedida especialmente para a 
revista Onne&Only.

Conte sobre suas primeiras pegadas no sul da Bahia e a razão 
de escolher essa região:
 Finalizei a graduação em Engenharia de Produção na PUCRS, em 
1979, e fiz um pit stop em São Paulo. Tinha como projeto pessoal 
buscar um lugar com qualidade de vida para morar no futuro, e o 
futuro aconteceu muito rápido. Já conhecia o Nordeste, mas não o 
sul do Bahia. Em 1981, optei por Trancoso. Não havia energia elétrica, 
tudo era muito rústico. Meus primeiros três anos foram direcionados 
para a pescaria. E graças a essa natureza, posso dizer que a Mata 
Atlântica no meu quintal foi a minha grande universidade.
 Vindo de uma situação completamente urbana, fui me adaptando 
à cultura. Vivíamos de forma isolada. Tudo era novo, a alimentação, o 
modo de vida, o que exigiu uma grande força de vontade. 
 Aprendi sobre este bioma e o quanto é absurda a maneira 
como o tratamos. Quando cheguei, era o final do desmatamento 
predatório para comercialização de madeira. Assisti a essa situação, 
e foi impactante. Tinha a consciência teórica do que era um crime 
ambiental, mas ainda não tinha convivido com a ação de um 
crime assim. A partir desse momento, comecei a olhar a floresta 
tropical numa outra perspectiva. De maneira um pouco intuitiva, fui 
desenvolvendo meu conceito de trabalho, que mostra a madeira e a 
árvore em um formato diferente e mais sustentável. 
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Artista e designer Hugo França e a escultura Awapé 

Banco Nuporanga da sua coleção

Galeria de Arte em Trancoso junto à Mata Atlântica inaugurada em 2021

Banco Moiara, fotografado longitudinalmente 
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Você costuma dar funcionalidade à peça, além da estética. 
Sempre foi assim?
 Comecei a dando ressignificação às peças, trazendo funcionalidade 
ao objeto, mas hoje as vejo com a força de uma escultura. Produzo 
50% esculturas não funcionais, 50% esculturas funcionais. Entrei 
no mercado pela porta do design, pois no início produzia peças 
exclusivamente com função. Percebi, então, que a questão escultórica 
dentro do conceito do meu trabalho é muito mais importante que 
do que a funcionalidade. Isso foi uma das coisas que custou muito 
para eu mostrar para o mercado de arte e design, pois essa fronteira 
é bastante preconceituosa, pois nem todas as pessoas aceitam um 
objeto funcional ter status de obra de arte. 
 A arte coloca uma espécie de vidro entre o espectador e a obra. 
O design foi pensando para um uso específico. A obra de arte foi 
feita para admirar e pensar. Quando essas duas coisas se fundem, elas 
deixam o público em dúvida. Uma das perguntas que mais escuto das 
pessoas é se podem tocar nas peças. 
 Eventualmente faço obras que as crianças gostam de interagir. 
Essa relação quebra um paradigma e cria um outro tipo de relação 
da obra de arte com o espectador, e eu acho muito interessante esse 
tipo de situação. 

A educação ambiental é pauta imprescindível para a sociedade. 
Como você atua neste sentido?
 Acredito ser a parte mais importante do meu ofício, e tenho 
um prazer muito grande em fazer um trabalho educativo. Uso meu 
trabalho como ferramenta no contexto da educação ambiental, 
principalmente para as próximas gerações, pois a nossa geração está 
muito mal-educada e está difícil o retorno. Fiz oficinas para crianças a 
partir de 4 anos e até para velhinhos em asilos, realizei em faculdades, 
cursos de pós-graduação no Brasil e em outros países. 

 Trabalho, também, há 15 anos, com aproveitamento de árvores 
caídas. Temos um ateliê móvel composto por um caminhão com todo 
ferramental, e transformamos em mobiliário. Em cidades do Brasil, 
Canadá, Bolívia, por exemplo, já levamos esse projeto. 
 E o ferramental tem algo de inusitado. Ressignificamos a 
motosserra, símbolo do desmatamento, que é usada para esculpir, 
aproveitando ao máximo o resíduo lenhoso. A lixadeira é para dar 
acabamento. 
 Gostaria de ressaltar a importância de ter mais bom senso no 
aproveitamento do resíduo lenhoso decorrente da marcenaria. É um 
crime essa falta de cuidado, percebo resíduos lenhosos sendo jogados 
fora. Observo até em países adiantados ambientalmente, e eu luto 
com essa história, pois a minha luta é sobre se ater para isso, e pensar 
em ações para melhor aproveitar esses resíduos, ter mais consciência.

Quais os desafios para encontrar o material bruto?  
 Difícil, pois são árvores em extinção, ressaltando que trabalho 
com árvores tombadas pela natureza ou que restam de queimadas. 
Além do pequi, uso a braúna, também conhecida como pau ferro. É a 
madeira mais dura do nosso bioma, usada para dormentes de trilho 
de trem e mobiliário. Para mobiliário público, uso qualquer tipo de 
madeira, sendo que cada uma atende a determinadas funções. 
 Importante destacar que 50% do material lenhoso é CO2 
(dióxido de carbono). Quando você deixa madeira se decompor 
naturalmente, ou quando a queima, o que você está fazendo é 
devolvendo o CO2 que a árvore transformou em madeira. 
 Então, o melhor para a madeira é você transformá-la em alguma 
coisa. Pois quando a transforma em um objeto, você consegue 
aprisionar o CO2 que árvore recolheu durante toda a vida. Vejo muita 
desinformação em relação ao aproveitamento da madeira e ao resíduo 
florestal. Uma madeira que está enterrada, está largando CO2. Ao se 
decompor, o CO2 está indo para a natureza, e os outros 50%, que 
é material orgânico, vão para a terra. Quando você decompõe uma 
madeira, você tem que fazer uma decomposição controlada, pois daí, 
sim, você aprisiona o CO2 e o material orgânico. Muita gente acha que 
apenas jogar ao relento a madeira é bom, mas não é. 
 Vale destacar que uma floresta que você cuida pode se recompor 
em 30 anos. No entanto, se essa mesma floresta não receber uma 
atenção, ela pode levar 100 anos para se recuperar. A floresta pode 
sim ser mexida e explorada sem ser depredada e aniquilada. 
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Como iniciou na arte de esculpir madeira?
 Comecei reaproveitando canoas que não eram mais usadas 
pelos pescadores, convivia com índios pataxós que detinham o 
conhecimento sobre esse material. Fui garimpando essas peças e 
adaptando para mobiliário. Comecei a pensar esse conceito no início 
dos anos 1990 e a produzir objetos para a minha casa. Das canoas, 
entalhei pias entre outros itens.
 Quando entrei em contato com as primeiras informações sobre a 
árvore pequi-vinagreiro, entendi que estava lidando com uma matéria 
prima única. Pequi não atende à marcenaria tradicional, mas serve 
para fazer tábua, tem a fibra trançada, tem oleosidade e umidade 
diferenciadas. Aprendi a técnica para aproveitamento dela com os 
pataxós e fui buscar o meu jeito de trabalhá-la. Ela não é considerada 
madeira de lei, mas tem uma força inigualável. Descobri que não 
queima e é a única que sobra das queimadas. 
 Resolvi pesquisar, pois havia quase nada de literatura sobre o 
tema. Ela tem a maior longevidade da floresta tropical, podendo viver 
em torno de 1.200 anos, sendo que a média de vida de uma madeira 
de lei é de 400 a 800 anos no hemisfério sul. Outra característica é 
a reposição desta árvore ser muito difícil. A semente só brota depois 
que passa pelo estômago da paca. Essa semente entra em contato 
com enzimas do estômago do animal, e depois da defecação a 
semente está pronta para brotar. É complicado fazer reposição dessa 
árvore que leva 200 anos para chegar à fase adulta. 

Chaise Abauazi ambientada no jardim
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Banco Airumã, funcional e escultórico como grande parte de suas obras

Banco Guabiruva e Mesa Taupé, todos em madeira Pequi
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Para conhecer um pouco mais o trabalho de Hugo França, acesse: 
www.hugofranca.com.br

 atelierhugofranca/

Agradecimentos a Cezar Prestes, amigo do artista, pela ponte. 

ONNE&ONLY 17

Fale mais sobre este novo espaço em Trancoso
 Estamos numa área de 50 mil m², em que 20 mil deles são de 
Mata Atlântica. A galeria tem cerca de 10 metros de altura e quatro 
grandes aberturas, mais entradas de luz na parte superior, viabilizando 
instalações verticais e horizontais, e tem o intuito de ser um polo de 
arte contemporânea, design e fotografia. Ela fica junto ao ateliê e 
galpões de produção. 
 Minha ideia é trazer artistas residentes para criar e realizar 
exposições aqui. Também desejo que seja um espaço multicultural, 
tenho uma boa biblioteca e pretendo criar um museu. 
 Inaugurei a galeria com obras minhas, mas a proposta é também 
trazer exposições temporárias de outros artistas. E, em dezembro, 
temos Regina Silveira, artista gaúcha, com uma instalação que só tinha 
sido apresentada na Alemanha, além de obras gráficas dela. 

Como foi criar na pandemia? 
 Em março de 2020, saí de São Paulo, de mala e cuia, para fugir. 
Me senti como se estivesse num filme de ficção norte americano 
botando toda a família dentro do carro com cachorro e passarinho, 
escapando de uma situação que não sabia direito qual era. Ficamos 
dois meses nos adaptando, tentando mudar o formato de trabalho 
que tínhamos. Todo mundo começou a trabalhar em casa, e eu 
passei a me dedicar ao ateliê. [Hugo mantém, há alguns anos um 
show room em São Paulo e um ateliê em Louveira (SP), além do 
ateliê em Trancoso]
 Descobri que eu podia morar aqui com uma qualidade de 
vida muito melhor do que eu tinha em São Paulo. Trabalhei muito. 
Consegui vender muito bem para o mercado interno e externo e 
viabilizar um grande projeto que é a realização de um sonho, a galeria 
de arte inaugurada em julho de 2021. 
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Mesa Sapucaia e suas formas orgânicas

Luz natural da Galeria em Trancoso ressaltando peças em grandes dimensões

Escultura Jupi em primeiro plano, junto a demais peças de Hugo França
www.mercattomarcenaria.com.br

 mercattomarcenaria
 mercattoficial

Com a credibilidade de quem atua no segmento há três gerações, a 
família Mercatto traz um novo conceito de marcenaria, desenvolvendo 
projetos com inovação, tecnologia de ponta e um toque artesanal.

TRANSFORMAMOS 
MADEIRA EM
SONHOS...
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Novo Bairro

 A paisagem da Zona Sul da capital está se transformando e não é apenas pela importante revitalização da Orla do Guaíba. Começa a ganhar 
vida o bairro privativo Golden Lake, da Multiplan, projetado para ser um ícone no segmento de luxo do mercado brasileiro. Debruçado sobre 
o Guaíba e integrado ao BarraShoppingSul, o novo empreendimento é inspirado no condomínio Golden Green, na Barra da Tijuca, no Rio de 
Janeiro, considerado até hoje como o mais luxuoso da cidade, também com a assinatura Multiplan. O Golden Lake é a versão contemporânea e 
mais impactante do Golden Green e nasce para proporcionar aos gaúchos um novo lifestyle, aliando segurança, bem-estar, comodidade e com um 
detalhe único: todas as 18 torres terão vista perene para o Guaíba e seu espetacular pôr do sol. 

BAIRRO GOLDEN LAKE:
UM ENDEREÇO EXCLUSIVO 
EM PORTO ALEGRE

ONNE&ONLY 1918 ONNE&ONLY
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 O endereço exclusivo de Porto Alegre será integrado por sete 
condomínios e cada um deles tem sua estrutura própria e completa 
de lazer. Mas todos estão interligados a uma inédita área de esportes, 
relaxamento e entretenimento, proporcionando um estilo de vida 
de bairro e adaptado ao cotidiano atual das famílias, privilegiando o 
conforto e a segurança. O paisagismo exuberante e uma urbanização 
cuidadosamente planejada, que resulta em 90% do terreno com 
área livre, fazem do Golden Lake um oásis particular com diversas 
peculiaridades.

A ÁGUA COMO INSPIRAÇÃO

 Uma das novidades surpreendentes do Golden Lake é o Main 
Lake, um dos maiores lagos artificias balneáveis do país, com 5 mil 
m², e apresentando uma tecnologia revolucionária. É ali, no coração 
do bairro, que os moradores poderão praticar esportes náuticos 
como caiaque e stand up.  As possibilidades de esporte e lazer se 

multiplicam no Golden Lake e, em harmonia com o Guaíba, a água é a 
inspiração. No Beach Club, o destaque é a praia que recria um cenário 
tropical e uma raia olímpica de 50 metros. É algo inédito em projetos 
residenciais.
 O novo bairro oferece cerca de 1,3 km de ciclovias e pistas de 
caminhada, e o clube contará com quadro quadras esportivas e várias 
áreas de convívio ao ar livre. Churrasqueiras coletivas, espaço fogo e 
lounge para festas com deck e integrado a um amplo gramado são 
um convite para compartilhar bons momentos. Um night club e um 
restaurante sofisticados também integram o espaço porque a vida 
merece ser celebrada com estilo.
 O bem-estar e o lazer de todas as idades são contemplados no 
projeto. Para convivência, encontros e brincadeiras de crianças e 
adolescentes do bairro Golden Lake, há o Golden Park, com parque 
infantil e gramado, além de salão teen com diferentes tipos de jogos e 
brinquedoteca.  

CUIDANDO DO CORPO E DA ALMA

 Outro espaço de destaque no bairro será o Wellness Center. 
Com uma arquitetura arrojada e moderna, abrigará um spa com 
piscina terapêutica, saunas, salas de repouso e massagem. Para relaxar 
a céu aberto, haverá um deck sobre o Main Lake para momentos de 
reflexão e contemplação, reconectando corpo e mente. 
 Uma piscina coberta e climatizada com três raias de 25 
metros, um amplo fitness center equipado e climatizado, bar, 
central de apoio náutico e um centro de estética complementam 
a infraestrutura de saúde e relax do local. Tudo com sofisticação, 
exclusividade e comodidade.

LAKE VICTORIA, O PRIMEIRO

 A Multiplan buscou em emblemáticos lagos espalhados pelo 
mundo a inspiração para batizar seus sete condomínios: Lake Michigan, 
Lake Manágua, Lake Guaíba, Lake Leman, Lake Victoria, Lake Eyre e 
Lake Baikal. Eles terão quatro ou duas torres, formando um conjunto 
de 18 prédios com aproximadamente 1.200 unidades.
 O primeiro dos sete condomínios a ser construído é o Lake 
Victoria. São 4 torres e um total de 94 unidades, de 299 a 543 m² 
de área privativa, e Valor Geral de Vendas (VGV) de cerca de R$ 500 
milhões. Todos os apartamentos têm vista para o Guaíba, quatro 
suítes, lareira e espaços gourmet internos e nas varandas.

 Mas há algo mais impactante. Na torre 1, por exemplo, onde 
estão os apartamentos mais espaçosos do Lake Victoria, a sala de 
estar se estende por três ambientes diferentes com churrasqueira 
gourmet interna, adega e lareira. Na área íntima, estão a family room 
e quatro suítes, sendo a master com lareira, banheiros e closets 
individualizados (Sr. e Sra.). A varanda tem piscina aquecida, sauna 
com ducha e churrasqueira. 
 Uma das inovações para o mercado local são as quatro 
penthouses, sendo uma delas em dois andares, vista panorâmica, pé-
direito duplo na sala e um terraço com piscina e deck molhado, sauna, 
área gourmet, lareira e arquitetura que valoriza a iluminação natural. 

SUSTENTABILIDADE POR UM FUTURO MELHOR

 Sofisticação também é sinônimo de cuidados ambientais. Por isso, 
o Golden Lake está sendo certificado com o selo EDGE (Excellence 
in Design for Greater Efficiencies), que é oferecido pelo International 
Finance Corporation (IFC) para o Lake Victoria, e que atesta a 
economia de 20% nos recursos hídricos e energéticos.
 O modelo de construção sustentável inclui reaproveitamento de 
materiais, preservação de árvores e animais, e geração mínima de 
resíduos sólidos. Grande parte do material proveniente das antigas 
construções, que pertenciam ao Jockey Club, foi reaproveitada. A 
madeira das cocheiras foi reciclada e transformada em biomassa para 
geração de energia. Cinco mil blocos de granito foram integralmente 
reutilizados. Todo o metal e o PVC dos encanamentos e calhas foram 
doados para reciclagem.

UMA DAS NOVIDADES 
SURPREENDENTES 
DO GOLDEN LAKE 
É O MAIN LAKE, UM 
DOS MAIORES LAGOS 
ARTIFICIAS BALNEÁVEIS 
DO PAÍS, COM 5 MIL 
M², E APRESENTANDO 
UMA TECNOLOGIA 
REVOLUCIONÁRIA. 
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Bairro Golden Lake em harmonia com o Guaíba ressignifica o conceito de qualidade de vida

No Beach Club o destaque é a praia que recria um cenário tropical

Golden Park será uma área de convivência, encontros e brincadeiras de crianças e adolescentes
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 O paisagismo deslumbrante foi projetado com priorização de 
espécies nativas e transplante dos espécimes locais. São 351 novas 
árvores de grande porte plantadas e 192 árvores transplantadas, 
entre elas figueiras, palmeiras e jacarandás. Todas as rótulas do viário 
serão arborizadas com árvores transplantadas do local. O composto 
orgânico utilizado é oriundo do próprio terreno, e o material de 
aterros é oriundo de jazidas licenciadas. Os ninhos de quero-quero e 
sabiá-laranjeira foram transplantados e mantidos até que houvesse a 
maturação dos filhotes.

UM PROJETO ATEMPORAL

 Alguns dos mais renomados profissionais brasileiros respondem 
pelos detalhes de arquitetura, paisagismo, design de interiores e 
inovações projetados para surpreender e ressignificar o conceito de 
qualidade de vida no Golden Lake. A arquitetura de Alexandre Feu 
Rosa valoriza o refinamento estético, conforto, segurança e harmonia 

com o entorno. Os detalhes de Benedito Abbud, reconhecido 
paisagista e também um dos mais influentes, ao lado de Burle Marx 
e Rosa Kliass, estão presentes na paisagem interna que aproveita a 
afinidade com a natureza e ao mesmo tempo cria ambientes que 
proporcionam lazer e convívio social.
 Patricia Anastassiadis é a arquiteta responsável pela harmonia dos 
ambientes do Golden Lake. Criar experiências prazerosas que resgatem 
a memória afetiva e tragam à tona a verdadeira essência de um local 
é uma de suas características. No bairro privativo há uma unidade 
entre as diversas áreas e uso de revestimentos naturais em todos os 
ambientes. Os tons claros e suaves dão leveza e remetem ao frescor 
da região que valoriza a água. Móveis assinados por designers nacionais, 
entre eles Domingos Tótora, Hugo França, Jorge Zalszupin, Jorge Elmor 
e pela própria Patricia, complementam a ambientação interna.

 Rodrigo Caporossi, da Genesis Ecossistemas, é o responsável 
pela construção do imenso lago ornamental. São quase 5 mil 
m² de água, 1.500 m² de areia e 3 mil m² cobertos com pedras 
naturais. Caporossi é especializado no desenvolvimento de lagos 
ornamentais e tem projetos das mais variadas formas e tamanhos, 
no Brasil e no exterior.

GOLDEN HALL

 O Golden Hall tornou-se referência na Avenida Diário de 
Notícias para quem quer conhecer este grandioso empreendimento. 
Desenhado para proporcionar uma “Golden Experience”, com 1,1 
mil m², logo no seu acesso tem um pequeno lago cristalino que 
nos dá uma ideia do que virá a ser o Main Lake, o grande lago que 
dará vida ao empreendimento. Um dos diferenciais é o passeio em 
carrinhos de golfe pelas vias arborizadas do bairro, já finalizadas.

 Um amplo salão abriga as maquetes do bairro e do Lake Victoria 
e diversos backlights com todas as informações do projeto. Dois 
painéis de LED, sendo um externo de 30 m², exibem vídeos que 
mostram um pouco do life style de morar no Golden Lake.
 O Golden Hall também apresenta um apartamento decorado de 
328 m² para que os clientes possam sentir como será morar em uma 
das torres do Lake Victoria. E os visitantes podem realizar um passeio 
completo pelas principais atrações do bairro e pelo Lake Victoria, 
através de óculos de realidade virtual 3D / 360º, numa experiência 
imersiva única.
 Com a proposta de mostrar esse novo conceito de morar 
no primeiro bairro privativo de alto padrão em Porto Alegre, a 
campanha de lançamento, assinada pela agência Global, tem a 
influenciadora gaúcha Claudia Bartelle como protagonista. Além do 
filme, a campanha também é desdobrada para mídia externa, mídia 
digital e grande mídia.

GOLDEN LAKE
www.bairrogoldenlake.com.br

 bairrogoldenlake
www.multiplan.com.br
Fone Golden Hall: (51) 3094 1700
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DESENHADO PARA 
PROPORCIONAR UMA 
“GOLDEN EXPERIENCE”, COM 
1,1 MIL M², LOGO NO SEU 
ACESSO TEM UM PEQUENO 
LAGO CRISTALINO QUE NOS 
DÁ UMA IDEIA DO QUE 
VIRÁ A SER O MAIN LAKE, O 
GRANDE LAGO QUE DARÁ 
VIDA AO EMPREENDIMENTO. 
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Todos apartamentos do Lake Victoria têm vista para o Guaíba

Lake Victoria será o primeiro a ser construído com quatro torres e um total de 94 unidades de alto padrão

O novo bairro oferece cerca de 1,3 km de ciclovias e pistas de caminhada



24 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 25

Wine & Drinks

UM CLÁSSICO DA COQUETELARIA PARA
CONSUMIR AONDE FOR

 O verão pede um drink refrescante como um bom Spritz. Além 
de ganhar o paladar brasileiro, estando entre as mais requisitadas, 
a bebida chega ao mercado numa versão em lata com a marca 
SpritzSe, produzida na Serra Gaúcha.
 “O consumidor pode levar para onde quiser, seja na praia, no 
barco, no picnic, beber sozinho ou acompanhado. Além de uma 
cor vibrante que convida a brindar, o produto vem ao encontro das 
tendências de consumo nos Estados Unidos e países da Europa, que 
têm lançado muitas novidades de bebidas em lata”, explica Letícia 
Loeff, empreendedora do segmento de alimentos e bebidas, que 
junto com o sócio Carlos Henrique Dytz Piccoli, criaram a marca 
SpritzSe no final de 2020.
 E o Brasil é um mercado muito receptivo a tudo que possa criar 
uma boa experiência gastronômica. Pois este clássico da coquetelaria 
italiana e a praticidade de consumi-lo são boas razões para elegê-lo 
como a bebida querida para movimentar a temporada.

SPRITZSE, UM 
BRINDE AOS VERÕES 
DE CADA DIA

 A composição segue rígido controle de qualidade. Entre os 
ingredientes, o licor de laranja, água com gás e o prosecco 
desenvolvido por Alejandro Alberto Cardozo Rapetti, eleito o 
Melhor Enólogo de 2021 pela Associação Brasileira de Enologia 
(ABE). 
 O SpritzSe está sendo comercializada pela Internet em packs de 
seis unidades de 310 ml cada, e conta com pontos de venda parceiros, 
como mercados, hamburguerias, cafés, restaurantes e postos de 
conveniência. A identidade visual da marca tem estilo retrô, inspirada 
no Art Decó (estilo dos anos 1920 que influenciou artes, moda, 
cinema e arquitetura). Para saber mais sobre o produto, acesse o site 
spritzse.com.br, que também traz sugestões sobre como servir e 
incrementar o coquetel. 

 spritzse
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Por Paula Costa, Criz Azevedo e Marcelo Tovo

 O que começou como um esporte de praia na Itália viralizou no 
Brasil e invadiu bairros, condomínios, casas e agora até escolas. O 
beach tennis virou uma febre nacional e vem atraindo cada vez 
mais adeptos amadores e posicionando atletas profissionais no 
ranking mundial. 
 Das areias das praias cariocas para quadras cobertas de todo o 
país. O beach tennis apresenta uma ascensão meteórica no Brasil, 
revelando campeões mundiais e milhares de atletas amadores, que 
descobriram no esporte uma nova paixão. De fácil acesso e de 
prática, para pessoas de todas as idades, o beach tennis vem atraindo 
adeptos e gerando novos negócios. 

Esporte

BEACH TENNIS
A NOVA PAIXÃO NACIONAL CONQUISTA CADA VEZ MAIS ADEPTOS NO BRASIL

 Em Florianópolis, o esporte também começou nas areias das 
praias mais famosas da ilha e hoje está com força total nas arenas 
de quadras de areia. O empresário, professor e atleta Pablo Borges 
vem acompanhando esse crescimento. Ele e os sócios montaram 
a primeira arena de quadras de areia em Florianópolis, há 5 anos, 
no bairro Córrego Grande. “Quando resolvi abrir a primeira arena 
de areia, e chamei algumas pessoas para investir nesse projeto, eles 
não acreditaram na proposta. Me chamaram de louco em pensar 
nisso, numa cidade onde tem tantas praias. Hoje, todo bairro tem. 
Condomínios, casas, praças e praias. Porque o beach tennis virou uma 
febre. Primeiro por ser um esporte muito fácil e todos conseguem 
jogar, segundo por ser divertido e seguro. As pessoas quando jogam, 
se apaixonam”, comenta Pablo.

 Democrático, fácil e apaixonante, o beach tennis vem ganhando 
espaço e dando oportunidade para que muitas pessoas pratiquem 
uma atividade física se divertindo e melhorando a autoestima. É o 
caso do advogado Airton Brasil de 70 anos, que pratica o esporte há 
mais de 1 ano com aulas semanais, encontro com amigos e mantendo 
o preparo físico com a ajuda do pilates. “Normalmente bem mais 
jovens, mas que se comprazem, e muito, em vencer o desafiante 
veterano”, brinca Airton. E acrescenta que o grande desafio do BT está 
na competição, pois do outro lado há uma dupla a ser vencida. “Dessa 
forma, passamos a exigir a cada dia respostas mais precisas de nosso 
corpo para atender aos desafios dos embates. Aí o grande benefício! 
Sem percebermos, vamos aumentando nosso condicionamento e até 
esquecemos, por vezes, nossos limites etários. É isso; aos setenta anos 
me pego, às vezes, preocupado calculando por quanto tempo ainda 
terei condições de continuar jogando BT e usufruindo do saudável 
convívio entre jovens e não tão jovens, todos em busca de aprimorar 
a técnica e obtendo, sem perceber a maior de todas as vantagens; a 
saúde física e por consequência a mental”, conta Airton.  
 O beach tennis é a uma mistura de tênis e vôlei de praia e para ser 
praticado só precisa da raquete, de bolinhas e estar numa quadra de 
areia. Pode ser jogado em dupla ou de forma individual, onde homens, 
mulheres e crianças jogam juntos. É um esporte para toda a família. 
Em competições, está dividido em categoria amadora e profissional 
com torneios regionais, estaduais, nacionais e mundiais.  No Brasil, 
existem grandes profissionais com títulos nacionais e internacionais. 
 O atleta profissional Vini Font treina e dá aulas em Florianópolis. 
Cidade que escolheu para viver junto com sua família, a esposa e 
atleta Julia Font e o filho de 3 anos e 10 meses, Vicente. Tetracampeão 
mundial por equipes, campeão mundial de duplas mistas, campeão 
panamericano, medalha de prata e bronze nos jogos Olímpicos de 
verão em Doha (Catar) e muitos outros títulos, Vini foi o primeiro não 
italiano e é o único brasileiro número 1 do mundo e hoje está em 9 
no ranking mundial.

DEMOCRÁTICO, FÁCIL E 
APAIXONANTE, O BEACH TENNIS 
VEM GANHANDO ESPAÇO E 
DANDO OPORTUNIDADE PARA QUE 
MUITAS PESSOAS PRATIQUEM UMA 
ATIVIDADE FÍSICA SE DIVERTINDO E 
MELHORANDO A AUTOESTIMA. 
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Vini Font

O empresário, atleta e professor Pablo Borges na primeira Arena 
de quadras de areia de Floripa

 arenabeachfloripa /   pabloaborges

A energia vibrante do beach tennis está presente em arenas abertas e nas quadras cobertas
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Professor de beach tennis, Vini também vem acompanhando esse 
crescimento do esporte em Floripa e no mundo. Para ele, esse 
movimento veio com a pandemia, onde as pessoas precisavam de 
atividades ao ar livre, contatos sociais e fazer atividade física visando 
a saúde.  “O beach tennis é um esporte considerado seguro. Porque, 
apesar de ser jogado com 2 duplas, ele tem um distanciamento pelo 
tamanho das quadras e do espaço ao ar livre. Com isso, as pessoas 
que começaram por uma necessidade, acabaram se apaixonando 
pelo esporte por ser fácil e divertido.”, explica. 
 Durante a pandemia, praticar exercício físico se tornou um grande 
desafio para várias pessoas. Com a busca por atividades seguras, o 
beach tennis foi um esporte que ganhou força por não ter o contato 
direto com outros jogadores e ser praticado ao ar livre. 
 A arquiteta Ana Paula Mendes procurou o esporte no meio da 
pandemia e se apaixonou. Hoje joga três vezes na semana com grupos 
diferentes de amigos. Recentemente participou de um torneio onde 
foi campeã de dupla feminina na categoria D amador. “O que me 
levou a praticar o beach tennis foi estar com o pé na areia, conhecer 
pessoas novas todos os dias e ter este momento para relaxar e ser 
feliz”, explica. 

PELAS ARENAS MILANESAS 

 A mudança de Porto Alegre para Milão para estudar no Istituto 
Marangoni e realizar o Master in Product & Furniture Design 
alterou a rotina da publicitária e designer Mariana Prestes, 35 anos. 
Praticante de esportes desde muito jovem, conheceu o BT na capital 
gaúcha, em 2017. Gostou tanto que passou a jogar regularmente 
e participado de campeonatos. Com a ida para Itália no segundo 
semestre de 2020, a pandemia exigiu algumas adaptações, pois as 
academias e quadras não estavam abrindo até meados de abril de 
2021. Foi quando Mariana, após finalizar o Master, buscou um local 
para retomar o BT. Desde agosto deste ano, tem jogado, de uma a 
duas vezes por semana, com um grupo de mulheres em Milão, e já 
participou de um torneio misto. “Amo a adrenalina do beach tennis e 
o fato de ser uma atividade de equipe. Pois quando se joga em dupla, 
há o incentivo da parceria que está na quadra contigo. Além disso, 
melhorou minha resistência respiratória, pois você precisa ser muito 
veloz na areia. Sinto-me leve depois de praticar. E o esporte me ajuda 
até em decisões profissionais”, destaca Mariana. 

ANTES DE JOGAR, REFORÇO NA MUSCULATURA

 Uma modalidade que pode ser praticada por diferentes 
gerações. No entanto, será que o corpo está preparado? Pioneira 
em Porto Alegre ao dar o suporte essencial àqueles que desejam 
ter um bom desempenho em quadra e evitar riscos por meio de 
manobras mal realizadas, Carolina Buchmann, 35 anos, é educadora 
física, com Mestrado em Gestão Esportiva, professora certificada pela 
Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e proprietária da 
BT 30 Performance, oferecendo serviços de preparação física e aulas. 
“Venho observando pessoas investindo tempo e dinheiro na técnica 
e deixando de lado treinos importantes para o corpo, essenciais para 
um reforço muscular e que vão fazer toda a diferença nas quadras”, 
justifica Carolina, que também realiza mentorias e presta consultoria 
a empresas, como incorporadoras e condomínios que pretendem 
construir ou adaptar quadras para o esporte. Entre os alunos de 
Carol está o casal Esdras Rubim, 75 anos, e Rose Isoppo, 64 anos, que 
viram o quanto as aulas funcionais têm contribuído para fortalecer 
articulações e trazer boas respostas nas jogadas. “As aulas funcionais 
têm sido importantes. Comecei a praticar em 2018 e não parei mais”. 

 bt30performance
www.cbbtennis.com

 Outro movimento que vem acontecendo em Florianópolis são as 
quadras de areia em condomínios e casas particulares. Percebendo 
isso, o empresário e professor Pablo Borges, junto de seus sócios, 
montaram um novo projeto para levar o esporte para dentro das 
escolas buscando incentivar os esportes de areia entre crianças e 
jovens de todas as idades. “O primeiro foi o colégio catarinense, onde 
fizemos as quadras e levamos os professores de vôlei, futevôlei e 
beach tennis. Com isso, outras escolas já estão nos procurando para 
conhecer o projeto. Tem muito para crescer ainda.”, acrescenta. 
 O beach tennis é realmente a nova paixão nacional. “Sou dos 
que acreditam que assim como é preciso paz para sorrir e chuva 
para florir, é preciso praticar beach tennis para ser feliz”, acredita 
Airton Brasil de Floripa. 

Mariana Prestes retomou os treinos de BT após lockdown na Itália

Esporte faz parte da rotina de Mariana Prestes desde 2017

Carolina Buchmann ressalta a importância da preparação física para jogar BT

Boa performance em quadra e espírito de equipe 
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Painel do plantão de vendas do empreendimento Garden Haus Porsche Consulting da Cyrela dá destaque para o espaço do Beach Tennis

O atleta profissional Vini Font ao lado da família
 vinifont /   juliasfont
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BRASIL NO MAPA DOS GRANDES EVENTOS 

 Técnico da Seleção Brasileira de Beach Tennis, desde 2018, e o 
número 1 do mundo por seis anos na modalidade, o italiano Alex 
Mingozzi, 40 anos, se familiarizou com as raquetes em 1994, tendo 
antes passado pelo futebol. Aos 20 anos de idade já era campeão 
europeu de BT.
 Ele é também o nome à frente de uma das maiores escolas de 
BT e com metodologia própria, a Astra Beach Tennis Special Academy. 
Casado com uma brasileira e morador de Porto Alegre desde 2015, 
Alex é o responsável por incluir a capital gaúcha na etapa Sul Special 
Cup, realizada no final de novembro, que vale pontos para o mundial, 
reunindo cerca de 120 atletas profissionais.
 Também se destaca a ITF Beach Tennis World Cup, a Copa do 
Mundo por equipes, de 4 a 10 de outubro de 2021, na Praia de 
Copacabana (Rio de Janeiro), com transmissão pela SporTV e NSports, 
prova de que o esporte ainda tem muito a brilhar e se tornar uma 
modalidade olímpica. Nesta edição, que pela primeira vez o Brasil foi 
um dos anfitriões, a equipe brasileira conquistou o tetracampeonato, 
derrubando a Itália.

 alexandbeach
 astrabeach

ENERGIA EMPOLGANTE DAS TORCIDAS 

 Com tantos adeptos praticando o BT, surgiram oportunidades de 
encontros como forma de integrar pessoas e promover os benefícios 
do esporte. Entre as novidades está o primeiro torneio inter 
condomínios beach tennis no litoral do Rio Grande do Sul, iniciativa 
organizada pela administradora de empresas, Patricia Wisneviski. “O 
formato inédito reúne mais de 40 duplas a cada fim de semana no 
verão, nas categorias masculino, feminino e fun. São oito etapas internas 
dentro dos condomínios para decidir quais duplas irão para a final no 
dia 5 de março, na Arena Bravo Seadi. O torneio segue as regras 
da Federação Gaúcha de Tênis e iniciou sua divulgação via aplicativo 
‘Eu sou Xangri-lá’”, explica Patricia. Participam os condomínios Villas, 
Malibu, Lagos, Riviera, Pacific, Enseada, Porto Coronado.

 E a empolgação das torcidas nos eventos BT é tanta que tem até 
DJ especializado, como Luiz Carlos Gaspary, no comando das pick-
ups. Empresário aposentado, praticante de beach tennis, sempre teve 
a música como hobby. Em uma viagem ao Caribe, adorou a energia 
de um torneio e pensou em desenvolver sets com músicas para as 
partidas. Dali foi um salto, e os convites para sonorizar eventos em 
Aruba, Porto Seguro, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outros lugares 
só cresceram. “Vou sentindo como a plateia responde às músicas e 
ao jogo, pois o set é um mix de estilos. Tão importante quanto os 
jogos é a festa quando termina as partidas”, assegura Gaspary, 60 
anos, que também conta com a companhia da esposa Alice Campos, 
60 anos, em suas viagens. O casal é um dos primeiros a praticar o BT 
em terras gaúchas, após um primeiro contato em 2010 no Rio de 
Janeiro. “Jogávamos tênis, mas o beach tennis nos arrebatou”, conta 
Alice. Nestes mais de dez anos, tem assistido a mudanças inclusive 
de comportamento da torcida. “Adoro a descontração, mas ressalto 
que o respeito é fundamental, e seria muito bom que o público 
fosse sempre simpático com os atletas, pois todos precisamos de um 
ambiente saudável e educado para que a energia feliz desse esporte 
seja uma marca eterna”. 

Mais cor para as quadras

 A Bravo, marca especializada em moda e acessórios exclusivos para 
a prática do beach tennis, vem ganhando o mercado. A ideia surgiu em 
meados de maio de 2020, quando o administrador Cristiano Ferraz viu 
surgir uma arena esportiva em frente ao seu escritório e foi testar suas 
habilidades com as raquetes. Gostou tanto que se tornou habitué. Mas 
havia um “porém”:  onde encontrar variedades de modelos e cores 
em roupas que atendessem ao seu gosto pessoal? Com experiência 
na área comercial e mercado exterior, detectou um grande potencial 
para desenvolver peças para os públicos masculino e feminino. Entre as 
primeiras iniciativas, criou modelos com cores vibrantes, como tons em 
neon, ganhando muito a preferência do público. “A energia do beach 
tennis combina muito com cores marcantes, mas também tenho 
modelos em paleta mais neutra para atender a determinados perfis 
de esportistas”. A Bravo também conta com duas lojas físicas, uma em 
Porto Alegre e outra na praia de Atlântida. E, em dezembro de 2021, 
passou a oferecer raquetes marca própria.
www.bravobt.com.br

 bravobeachtennis

Italiano Alex Mingozzi, técnico da Seleção Brasileira de BT e 
proprietário da escola Astra Beach Tennis Special Academy

Cristiano Ferraz, diretor da Bravo

Patricia Wisneviski, idealizadora do primeiro 
torneio inter condomínios de BT no litoral gaúcho

Praticantes de BT, Alice Campos e Luiz Carlos Gaspary viajam 
pelo mundo para acompanhar torneios

Sul Special Cup, realizada em Porto Alegre em 2021, vale pontos para o mundial de BT
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ALGUMA DÚVIDA?

 “Como praticante do esporte, há tempos eu já vinha pensando em 
sugerir uma pauta dedicada ao universo do beach tennis, mostrando 
o crescimento do esporte no Brasil, a paixão arrebatadora, os núcleos 
sociais e as “tribos” que se formam, a necessidade compulsiva de jogar 
e competir, o apelo democrático e agregador etc., mas quando vi 
o frisson e a proporção que tomou com transmissão pela SporTV 
da Copa do Mundo de BT, percebi que esse tema era obrigatório. 
Para quem achava que beach tennis era só uma febre ou esporte de 
modinha, equivocou-se tremendamente. A influência que a paixão 
decreta na tomada de decisão da galera é surpreendente. Conheço 
amigos que fazem sua agenda profissional baseada no horário de 
treinos e jogos, trips e roteiros paradisíacos que são eleitos porque 
lá terão campeonatos de BT como atração, seja nas areias de Aruba 
ou do nordeste brasileiro, tudo é pretexto pra levar a raquete e 
os acessórios imprescindíveis que vão desde roupas de cor neon, 
mochilas com o selo “professional”, até brincos e pingentes de ouro 
em forma de pequenas raquetes. O importante é refletir o que 
o coração manda e o que a alma traduz. Ainda não se pode dizer 
por quanto tempo essa curva será ascendente, mas dá pra apostar, 
com certeza, em longevos anos. Enquanto isso, quadras de paddle 

ganham cobertura de areia e redes altas, incorporadoras de alto 
padrão, resorts e parques dão holofotes para suas quadras de BT, 
a mídia esportiva contrata comentaristas especializados, shoppings 
centers roubam vagas de estacionamento para criar espaço para o 
BT, casais discutem relações durante as partidas, e a vovó e a titia 
que não jogavam e ficavam na frente da tv, agora, sentam-se numa 
arquibancada e, entre um ponto de tricot e outro, espiam a neta 
ou neto darem um smash no peito do amigo e gritam: - não vão se 
machucar, hein?! Definitivamente, o BT, veio pra ficar.” 
Marcelo Tovo
Editor Revista Onne & Only

Registro do torneio de duplas mistas no condomínio Condado de Capão, quando, anualmente, vizinhos e amigos celebram a competição

O editor, Marcelo Tovo, ao lado do parceiro Cesar Cardoso, prestigiando 
uma das patrocinadoras do evento: Revista Onne & Only 
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Jardim Botânico

SÃO 30 JARDINS EM UMA ÁREA DE 50 HECTARES

 Um novo cartão postal inaugurou recentemente em São Francisco 
de Paula, cidade dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. 
O Mátria Parque de Flores, localizado no km 68 da ERS 235, recebeu um 
acervo inicial de 7 milhões de mudas de plantas, integrado ao ambiente 
natural do bioma Mata Atlântica, em uma área de 50 hectares.
 O Mátria, denominação para mãe terra, é dedicado às flores e abriu 
ao público no dia 26 de novembro de 2021, seguindo o conceito de 
jardim botânico, com 30 jardins, combinando espécies ornamentais e 
as que oferecem sombra e frutas. Os espaços foram criados como 
obras de arte em grande escala, destacando texturas e cores. O 
investimento é de R$ 25 milhões e está sendo preparado há dois 
anos, contando com uma equipe de 50 pessoas, gerando mais de 100 
empregos indiretos.
 

BIOMAS

 Os jardins do Mátria estão ligados por 8 km de caminhos feitos para 
gerar uma experiência única ao ar livre. Outros caminhos também 
levam os visitantes ao interior da Mata com Araucária que cerca o 
parque, uma das principais características do bioma Mata Atlântica. 
Além de jardins projetados no paisagismo, o Mátria apresenta 
elementos da paisagem natural, como os banhados que são áreas de 
preservação permanente, o lago e as coxilhas. 
 A coleção já plantada no Parque conta com 300 espécies diferentes. 
Entre os destaques estão o roseiral, com mais de 22 mil mudas, cujo 
material genético foi importado da Alemanha, e um túnel de glicínias 
de 102m de extensão, um dos maiores do mundo. Ao todo, foram 
plantadas 12 mil árvores, muitas delas nativas e espécies como Ipê, 
Oliveira e Gincobiloba. Para o trabalho de irrigação, está instalado um 
sistema automatizado de 20 km de equipamentos. 

 O Mátria dispõe de dois restaurantes e outras quatro opções de 
gastronomia, além de uma programação artística planejada para todos 
os dias da semana. 
 O Mátria Parque de Flores tem projeto arquitetônico assinado por 
Nicholas Alencar, da Alencar Arquitetura, e projeto paisagístico por 
Juliana Castro, da JA8 Arquitetura e Paisagem, ambos de Santa Catarina, 
a partir de estudos da topografia e da flora local. A implantação dos 
ambientes foi executada pelo engenheiro civil Jeferson Mossi da 
Silva, do engenheiro agrônomo Maicon Possamai Velho e do técnico 
agrícola Márcio Buffon.

ALGUNS DOS AMBIENTES DO MÁTRIA

Mátria Boulevard – uma construção em semicírculo que abraça o 
primeiro jardim e oferece área de acolhimento, a Mátria Home (loja 
para a venda de plantas, produtos marca própria, artigos de jardinagem, 
decoração, presentes, livros e produtos artesanais), Mátria Boutique, 
restaurante, sanitários e a bilheteria para a entrada no parque.

Restobar – abriga restaurante, Adega Subterrânea, a Lago Pizzaria e 
o Atelier do Alfresco, o picnic do parque. Está instalado à beira do lago 
com 30 mil metros² de área. O deck da construção avança sobre as 
águas. O projeto arquitetônico acompanha o desenho da natureza e 
faz o espaço de gastronomia se encaixar na coxilha. 

Monumento à Borboleta – espaço criado para proporcionar 
momentos de reflexão e autoconhecimento. A borboleta, espécie 
característica do bioma, está desenhada no chão e foi preenchida com 
flores brancas.
 

Jardim de Brincar – o espaço apresenta duas obras:  o “Balanço 
Tempo”, com peças que permitem a adultos e crianças brincar juntos 
e sentir o corpo balançando ao vento. Outra obra é a escultura 
“Deslocamento”, uma surpreendente modificação da terra que 
simboliza o movimento como a essência da vida. 
 
Outras atrações: barcos à remo no lago, Casa Verde Arbóreo 
(alimentação saudável e artesanal), Mandala de Ervas, Meliponário 
(abelhas sem ferrão), Mirantes Praça de Fogo, Rosa dos Ventos (Vila 
das Crianças), Gira-Giras, Túnel de Glicínias, Centopeia de Gangorras, 
Montanha de Tocos.
 
EMPREENDEDORES

 O Mátria Parque de Flores é um empreendimento turístico 
inovador na região e no país que tem como investidores 
empresários de Santa Catarina. A Onne&Only conversou com 
Amanda Catharina Piazza sobre o parque e as razões da família 
escolher esta região gaúcha.
 
Por que empreender nesta região da Serra Gaúcha?

 “A nossa escolha por São Francisco de Paula tem uma história 
curiosa. Estávamos buscando a Serra Gaúcha pelo potencial turístico 
e pelo clima. Andamos muito pela região. Quando chegamos a São 
Chico, fomos escolhidos. Ao visitar uma propriedade que estava à 
venda há muitos anos, vimos que ela tinha o tamanho e todas as 
características que buscávamos. O movimento das coxilhas, as águas, 
a mata preservada, os campos abertos para os jardins. Mas um 

SÃO FRANCISCO DE 
PAULA RECEBE O 
MÁTRIA PARQUE 
DE FLORES
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Ao fundo o Boulevard, entrada do Mátria, onde os visitantes encontram lojas, restaurante, exposição de arte e bilheteria

Túnel das Rosas com 102 metros

Alfresco Mátria, o picnic servido em duas versões, mesa ou cesta

Monumento à Borboleta

Formas, cores, texturas da natureza
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 Cada jardim saiu do papel com ajuda de satélites e marcados a 
cada 30 centímetros para os desenhos ficarem perfeitos de acordo 
com o projeto paisagístico. Estamos aprendendo muito, todos juntos 
com a natureza e o nosso propósito, que é também ensinar sobre o 
cuidado com o planeta e com o que é verde e natural.”

A arte parece estar muito ligada ao parque.  Fale um pouco 
desta relação arte e natureza que o Mátria está criando no Rio 
Grande do Sul?
 “Nossos jardins já são considerados uma grande obra de arte, 
desenhados com curvas e cores. Temos um paisagismo ousado e 
contemporâneo, que inclui peças de design. Até os brinquedos foram 
pensados como arte. Os prédios do Mátria também têm projetos 
arquitetônicos que se destacam pela arte. Um deles, o Restobar, foi 
indicado este ano ao Golden Trezzini Awards.  Temos uma escultura 
natural, feita a partir de um deslocamento de terra, onde é possível 
interagir e brincar. Também homenageamos a borboleta, com um 
monumento na coxilha mais alta do parque. Então, já começamos 
pensando muito nesta relação. A natureza é a arte maior, daí o 
nome Mátria, de mãe natureza.  Vamos também valorizar muito a 
arte produzida por músicos, bailarinos e artistas plásticos da região 
e do país. Os visitantes poderão assistir a apresentações artísticas 
por aqui e apreciar o show da natureza o ano todo. Cada estação 
com sua beleza, suas cores. Vamos poder apreciar a evolução de um 
grande jardim durante o dia pela luminosidade, ao longo do ano, pelas 
estações, e com o passar dos anos a maturação e a imposição dos 
ciclos da natureza. A ideia é nos surpreender sempre. Como a vida, a 
arte e a natureza.”

O Mátria se propõe, também, a ter um papel educacional. Há 
planos de desenvolver atividades com escolas?
 “Sim, temos a vontade de desenvolver projetos na cidade, receber 
jovens no parque. Já iniciamos a questão educacional promovendo 
cursos de jardinagem na cidade, em parceria com a prefeitura 
de São Francisco e com o Sebrae. Fizemos uma grande doação 
de mudas também para o município e incentivamos a alegria e o 
desenvolvimento das pessoas.”
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Exuberância das cores na flora e na fauna fazem do Mátria uma das principais atrações de São Francisco de Paula

Palco principal tem apresentações de projeção folclórica do Grupo Ana 
Terra aos sábados e domingos  matriaparquedeflores

passeio com toda a família foi revelador, indicando que estávamos 
no lugar certo. Durante a visita, havia chovido e entramos na mata. 
Nesse momento, abriu um sol e um grupo de borboletas brancas 
se movimentou trazendo uma imagem com a luz que foi reveladora 
para nós. Decidimos, ali, que estávamos no local certo para realizar 
nosso sonho.”

Desde a concepção da ideia até iniciar o plantio das primeiras 
mudas, conte um pouco sobre como tudo iniciou.
 “Foram dois anos de execução. O trabalho começou com uma 
ideia da família e o encontro de dois grandes escritórios de Santa 
Catarina. Um deles, o Alencar Arquitetura, e o outro, o A8 Paisagismo. 
Os arquitetos Nicholas Alencar e Juliana Castro conseguiram traduzir, 
cada um na sua área, o que queríamos de forma harmônica e de 
acordo com a natureza que encontramos, valorizando cada pedaço 
de terra e a flora local.  São muito talentosos.
 Tudo foi planejado e desenhado com muito cuidado. Para a 
execução, temos dois engenheiros, também de Santa Catarina, o civil 
Jefferson Mossi da Silva e o agrônomo, Maicon Possamai Velho. Eles 
são fundamentais, assim como os outros técnicos que trabalham no 
Mátria. É muita gente comprometida e encantada pelo projeto.
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Para revestir a magnífica piscina do empreendimento Luciana 250, a De Carli usou o atemporal 
Travertino Romano, direto das pedreiras que forneceram material ao Coliseu de Roma.

PROJETOS EXCLUSIVOS 
EXIGEM ACABAMENTOS 
MAJESTOSOS.

dcmg.com.br
Porto Alegre - Fone: (51) 3061 7530
Passo Fundo - Fone: (54) 3311 7505

   decarlimarmores

Acesse o 
instagram da 
De Carli e 
conheça nossos 
produtos
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 Quem ama moda talvez tenha assistido aos desfiles da última 
SPFW em formato híbrido (27 presenciais e 24 virtuais) e refletido 
sobre as noções de escassez e excesso. Sim, a moda precisa se 
recuperar, mas o meio ambiente sofre as consequências da produção 
e do consumo nesse setor - que paradoxo - enquanto alguns 
sequer têm o que vestir ou se vestem de sobras, outros descartam 
roupas seminovas sem o menor peso na consciência, diretamente 
no lixo doméstico, inclusive. Após as recentes reportagens sobre 
a “pandemia têxtil” no lixão clandestino do deserto do Atacama-
Chile, quem ama moda talvez esteja confuso sobre como agir diante 
de situações tão complexas e questionando o futuro da moda nessa 
transição pandêmica. 
 Há esperanças de transformá-la numa indústria limpa e responsável? 
Não há respostas concretas, mas compromissos e pactos por si só 
não resolvem os problemas sem ações efetivas: o fato é que a moda, 
mesmo movimentando a economia, pode ser tóxica, literalmente, 
como no exemplo chileno, com toneladas e mais toneladas de roupas 
enterradas ou expostas a céu aberto, liberando poluentes no ar e 
nos corpos d’água subterrâneos típicos do ecossistema do deserto. A 
moda que nos seduz nas passarelas pode, sim, impactar tanto quanto 
pneus ou plásticos descartados incorretamente no meio ambiente. E 
este não é um papo “ecochato” ou “biodesagradável”: é a realidade.
 A tecnologia tem sido importante aliada contra os impactos 
ambientais da indústria da moda, que está entre as três mais 
poluentes do mundo, sem mencionar as questões sociais envolvendo 
exploração e trabalho escravo, já amplamente noticiados. No que 
tange ao desenvolvimento de novas matérias-primas, como o 
chamado biocouro*, já existem no mercado produtos à base de 
cogumelo, cacto ou abacaxi, como substitutos ao couro animal. 
Contudo, sua comercialização avança lentamente pois depende de 
escala e, por enquanto, os preços não são tão convidativos, mas 
trazem uma luz no fim do túnel em termos de alternativas de 
produção e consumo mais sustentáveis. 

Onne Fashion Talks

Madeleine Müller*
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 Resistentes e apropriados para a produção de bolsas e calçados, 
os biomateriais produzem menos impactos que a versão originária 
da pecuária. A estreia das bolsas à base de micélio, na última coleção 
de Stella McCartney, é prova disso. O material, extraído diretamente 
de fungos para substituir a pele animal, é fruto de pesquisa, tecnologia 
e parceria com startups. A designer, sempre na vanguarda por 
processos e produtos mais sustentáveis, apresentou o resultado de 
suas pesquisas na recente exposição Future of Fashion, por ocasião 
da COP-26, em Glasgow. 
 Quase simultaneamente, a empresa suíça HeiQ divulgou 
um produto que promete revolucionar a indústria, diminuindo a 
tradicional dependência das fibras sintéticas e, ao mesmo tempo, 
promovendo a circularidade, já que as mesmas podem ser recicladas 
indefinidamente. O AeoniQ, fio originário da celulose, é produzido a 
partir de algas e bactérias como alternativa ao náilon e ao poliéster. 
Como biopolímeros de terceira geração, nada mais são do que 
compostos químicos produzidos a partir da ação de seres vivos. Além 
disso, esse processo utiliza 99% menos água que as fibras sintéticas e 
pode ser reciclado repetidamente sem perder a qualidade, havendo 
produtos comerciais prontos para serem apresentados já no primeiro 
semestre de 2022.

 Grande parte dos impactos da indústria têxtil se deve às fibras 
sintéticas que necessitam de beneficiamentos e quantidades enormes 
de água para serem produzidas. Além disso, o náilon e o poliéster 
podem levar séculos para se decompor no meio ambiente e sua 
reciclagem é extremamente complexa, prejudicando diferentes 
ecossistemas e colocando nosso futuro em risco. Por isso a 
necessidade de inovar através da pesquisa e busca constante de 
novas alternativas pensadas para promover a sustentabilidade com 
o apoio da tecnologia. Mas nada acontecerá enquanto não revermos 
nossos comportamentos e padrões de consumo.

*Esclarecendo: o couro, sendo a pele de um animal que passou 
por processos de tratamento com químicos, diz respeito apenas 
a materiais provenientes dessa origem. Assim, expressões como 
“couro sintético”, “bio couro” ou “couro vegetal” não se encaixam 
na definição, apesar de serem similares. Ou é couro, ou não é. 
Apesar de ser comumente utilizada de forma incorreta, a palavra 
couro está protegida por lei (Lei do Couro – Lei nº 4.888), 
proibindo que o termo seja usado em produtos que não sejam 
obtidos de origem animal. 
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(*) Madeleine Müller, stylist há mais de 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). É 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

MODA, INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA

Do reino vegetal: O cogumelo como principal 
matéria-prima nas bolsas e algumas peças 

de vestuário de Stella McCartney

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão
 P

in
at

ex

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão
 P

in
at

ex



40 ONNE&ONLY

Moda Masculina

Alexandre Taleb*

Fo
to

: D
vu

lg
aç

ão
 A

le
xa

nd
re

 Ta
le

b

(*) 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

 Na edição anterior, abordei o estilo CRIATIVO, que 
faz parte dos setes estilos universais de homens. A 
divisão em sete perfis foi desenvolvida pela renomada 
consultora 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?). 

 Referência em grandes escolas de moda, os setes perfis são 
adotados pelas renomadas Parsons School of Design e Fashion 
Institute of Technology, de Nova Iorque, e propagaram-se pelo 
mundo. Os sete estilos são como uma bússola e servem como 
uma excelente ferramenta para organizar da melhor forma o que 
funciona para o guarda-roupa de cada um, sendo que hoje abordarei 
o estilo Elegante. 
 Sobre o conceito Elegante, o universo da moda e do estilo, há 
muito tempo, faz um forte trabalho junto às mulheres. No contexto 
masculino, obter livros sobre o tema é um desafio, assim como novos 
títulos relacionados a esse enfoque masculino. É quase impossível 
encontrar literatura sobre esse assunto, como o “Universal Style for 
Men” (Estilo Universal Masculino), de Alyce Parsons, 1993, esgotado 
há décadas no mercado, e até mesmo em outros países.
 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. Ressalto que a divisão 
em sete tipos não significa que estejamos presos a apenas um deles. 
Alguns consultores dividem-nos em dois grupos, pois acreditam 
que nascemos com um estilo básico. No entanto, ao longo da vida, 
podemos desenvolver afinidade por um ou dois outros. Como 
destaquei na edição anterior, não concordo com essa subdivisão, 
mesmo entendendo que podemos, sim, trazer características de mais 
de um estilo.

        
Vamos, então, compreender 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. Hoje abordarei o 
estilo Elegante.

ELEGANTE: Estilo de homens refinados, seguros de si, imponentes 
e sofisticados. Estão sempre com o visual impecável e procuram 
roupas de melhor qualidade e durabilidade. Sabem que a simplicidade 
é muito chique.
 Geralmente usam combinações de roupas em tom sobre tom, 
sempre com algum acessório ou peça de roupa que chame mais 
a atenção. Sua opção por roupas que duram anos não é sinal de 
acúmulo de peças que ficam obsoletas, pelo contrário: seu
guarda-roupa é caracterizado por itens atemporais, que nunca saem 
de moda. 
 O melhor exemplo disso é a camisa social branca, essencial no 
seu look. Um homem elegante sempre tem várias camisas brancas 
– e gosta de usá-las tanto com uma bermuda ou jeans, no final de 
semana, como também com seu melhor terno no trabalho. 
 Sua escolha de acessórios revela sempre um toque notável: sem 
perder o ar refinado e imponente, são bem combinados e de alta 
qualidade. Suas roupas se caracterizam por serem feitas sob medida, 
em alfaiate.

Palavra-chave: rebuscado
Exemplo: Roberto Justus
E você? Se identifica com o estilo Elegante? 
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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

Angélyca La Porta* 

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

O superastro da Fórmula 1, Lewis Hamilton usou um kilt xadrez azul cobalto Burberry no grid 
enquanto se preparava para o Grande Prêmio da Turquia. Ele usou com calças da mesma grife. 
No circuito de esporte extremamente machista como a Fórmula 1, é nada menos que muito 
estiloso e corajoso.

APOSTAS DA MODA 
MASCULINA PARA 
2022 E O NOVO 

NORTE DAS MARCAS.
 “O Luxo Moderno é Aberto e Colaborativo” - Quem afirma é a 
Marie-Claire Daveu, diretora de sustentabilidade da Kering, empresa-
mãe das casas de luxo Gucci, Balenciaga e outras, uma voz potente 
em toda a indústria da moda que, recentemente, compartilhou 
na COP26 - Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas, sua visão de quais os rumos que a moda precisa tomar 
em resposta à crise que todos enfrentamos.
 “O modelo clássico de fazer, pegar e desperdiçar é inaceitável”. 
Em vez disso, a sustentabilidade deve ser construída no próprio 
DNA da estratégia de uma empresa. Não é uma restrição para a 
criatividade - se você a apresentar como tal, mata-se o potencial. 
É uma oportunidade, um convite para ser melhor, agora solicitado 
por clientes e investidores. “Com todos os recursos e privilégios 
das grandes empresas e conglomerados, temos a responsabilidade 
de compartilhar as melhores práticas. Devemos apoiar e orientar 

pequenas empresas. Nossa contabilidade de Lucros e Perdas 
Ambientais (EP&L) foi projetada com isso em mente, qualquer 
empresa pode acessar a metodologia para obter novos insights sobre 
seus negócios.”
 Sem dúvida, a sustentabilidade não é mais uma tendência, mas 
um movimento já estabelecido e que cresce a cada dia. Este deverá 
ser o novo Norte de toda a cadeia produtiva da moda. O esforço 
das marcas em comunicar isso ao consumidor é uma questão de 
comunicação institucional. Muitas marcas aqui e na Europa já estão 
engajadas nesse conceito. Até 2023, todas as roupas vendidas na 
União Europeia deverão carregar uma etiqueta sustentável, a fim 
de ajudar os consumidores a classificar as informações a respeito 
da origem dos materiais com os quais foram fabricadas. A medida 
segue uma agenda de mudanças em prol do meio ambiente adotadas 
pelo bloco econômico. Marcas como H&M, C&A, Inditex, Nike e 
Lacoste e outras de origem europeia poderão opinar quanto a quais 
informações serão dispostas.

Veja a seguir as apostas para 2022 das marcas que já seguem 
este conceito:
 A Gucci é uma das marcas de luxo pioneiras que investiram 
na redução de carbono “carbon free”, comprometendo-se com 
projetos de conservação florestal. Em 2020, a coleção cápsula Gucci 
Off the Grid que faz parte da iniciativa chamada Gucci Circular Lines, 
projetada pelo diretor criativo Alessandro Michele, que visa o uso 
de materiais têxteis regenerados, focou em roupas genderless (sem 
identidade de gênero) e acessórios esportivos feitos de materiais 
reciclados, orgânicos ou de base biológica!
 A Burberry apostou na inovação do quesito upcycling (reutilização 
criativa) e investiu em roupas e acessórios feitos de náilon reciclado 
a partir de redes de pesca, retalhos de tecido e bioacetato (itens 
reinventados do verão de 2020). Todas as peças possuem pelo menos 
um selo de qualidade sustentável e são produzidas em fábricas que 
investem em programas de redução de consumo de água e energia. 
A moda sustável tem sido um ponto importante para a grife, tanto 
que até disponibilizam o relatório anual de produção para o público 
e seus consumidores.
 A Uniqlo, marca que nasceu no Japão, trabalha o conceito de 
moda essencial e universal. Eles apostam em cores e materiais mais 
perenes com peças que durem mais de uma estação com cartela de 
cores para o segmento casual masculino Outono Inverno 2022.

 As roupas desta temporada recém digitalizadas do mundo 
da moda passaram por várias adaptações pós pandemia, mas 
o conforto e a praticidade continuam e se tornaram o foco 
principal das coleções.

 Ternos, mas não como você os conhece - A maioria dos 
designers renunciou à alfaiataria clássica nesta temporada e muitos 
decidiram mostrar uma forma mais adequada para a vida confinada. 
A combinação de duas peças ou mais em tecidos confortáveis e que 
não amassem, assim como a malha, ganham ares modernos e práticos.

Brioni

Burberry

Burberry Louis VuittonLouis Vuitton

Ermenegildo Zegna Commission Burberry 

Uniqlo

 O retorno do sobretudo - O trench coat volta ao velho estilo 
básico das gabardines originais usados por oficiais militares. O melhor 
das trincheiras desta temporada pode ser encontrado na Louis Vuitton, 
Dries Van Noten e Fendi. Porém, o clássico indiscutível é Burberry.
 A ascensão do chique day-spa - O diretor criativo da marca 
Ermenegildo Zegna, Alessandro Sartori dedicou toda a sua coleção à 
elegância do roupão, exibindo casacos e blazers com corte sem forro, 
em malhas macias, e, na Louis Vuitton, Abloh mostrou o que pareciam 
ser roupões de verdade usados na passarela por modelos segurando 
xícaras de café e jornais da marca LV.
 Saias kilt com calça - Forte tendência do Inverno 2022. Assim 
como a Burberry, a Louis Vuitton, Virgil Abloh também ousou, desfilando 
uma série de modelos vestindo saias com kilt de linha A sobre calças.
 Polos de malha para viagem - Apresentando todos os elementos 
necessários de uma camisa clássica (golas, carcelas, botões), mas sem 
o desconforto do amassado, feito tanto em cashmeres mais pesados 
(Prada), quanto em construções mais leves e suaves (Hermès).
 Há muitas razões para se vestir bem, com conforto e estilo, 
mesmo em casa, que também virou um ambiente de trabalho!



44 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 45

Por Adriana Calabró

 Flávia Pacheco tem sólida experiência como relações 
públicas no mercado de luxo. Entre seus clientes, 
estão marcas aclamadas, hotelaria de excelência e alta 
gastronomia, especialmente aqueles que fazem parte 
do celebrado distrito de Bal Harbour, em Miami.  Foi ali 
que nasceu a ideia do Experience Tour, projeto exclusivo 
de Flávia e de sua empresa, a Spoke, que oferece uma 
programação de experiências únicas, que reúne arte, bem-
estar, conhecimento e filantropia, a mulheres que buscam 
expandir seus horizontes.  Mas ela não parou por aí. Teve 
a ideia de criar o Experience Tour também em outras 
cidades do mundo, sendo a estreia em São Paulo, com 
duas edições de sucesso, em 2021.  Segundo Flávia, o 
objetivo do evento é aumentar o repertório sociocultural 
feminino, agregando o propósito de fomentar a prática da 
filantropia e sustentabilidade. 

Entrevista

EXPERIÊNCIAS QUE TRANSFORMAM

Como é seu histórico nesse universo das experiências 
exclusivas? O que deu base para você criar o São Paulo 
Experience Tour? 
 Há 12 anos sou Relações Públicas de Bal Harbour, em Miami, onde 
pude realizar uma série de experiências exclusivas que me deram 
base para idealizar o São Paulo Experience Tour. Criei o projeto para 
ser uma plataforma de lifestyle para mulheres, com o objetivo de 
aumentar o repertório sociocultural feminino, incluindo a missão de 
fomentar a prática da filantropia no Brasil. 
 Assim, durante a pandemia, quis criar um projeto no Brasil, 
espelhado nas experiências de sucesso de Bal Harbour que trouxesse 
essa energia e sinergia de conexões e autoconhecimento. Claro 
que pra começar, o tour foi na cidade de São Paulo, onde nasci e 
cresci! O próximo passo é levar esse conceito inédito no mercado 
brasileiro para destinos ao redor do mundo, com acesso exclusivo 
a experiências de moda, bem-estar, artes, beleza, gastronomia e 
filantropia, sempre com a participação de convidados, em talks que 
abordam temas diversos.

Como foi a organização e quais parcerias foram fundamentais?
 Sempre gosto de dizer que é um trabalho de formiguinha a 
construção do Experience Tour. Desde a organização e elaboração da 
agenda à escolha dos nossos speakers e parceiros, afinal, tudo precisa 
conversar com o propósito e com a missão do projeto. Por isso, nas 
duas edições pude contar com grandes parceiros que acreditaram 
na ideia e, principalmente, se identificaram com a AFESU, nossa 
instituição beneficiada em termos de filantropia. Para começar, nosso 
grande aliado foi o JK Iguatemi, shopping que sediou um dia de talks, 
experiências e master classes exclusivas, por exemplo, na Prada. Além 
disso, o Palácio Tangará, que foi nosso hotel oficial; além de outras 
marcas parceiras fundamentais, como Lenny Niemeyer, Panty’s, Majô 
Brand, Montecristo Joalheria, Nespresso, Forneria São Paolo, Circle 
Group Miami, Isabel Oliveira Joalheria, Prada e Amor aos Pedaços. 

Fale um pouco sobre as palestrantes, como as temáticas 
atraíram as participantes? 
 Todas as escolhidas conversam com a nossa missão de fomentar 
a filantropia no nosso país, além de aumentar o repertório feminino, 
falando sempre sobre bem-estar, autoconhecimento, carreira e 
lifestyle. Nesta segunda edição, abrimos nosso dia com a Carol Scaff, 
minha partner querida, que mediou o talk sobre Wellness ao lado de 
nomes importantes, como Luiza Souza (jornalista de beleza), Bibba 
Pacheco (professora e mestra de yoga, além de ser autora best seller) 
e Suzana Gullo (embaixadora da campanha #OutubroRosaSempre). 
Logo em seguida, pude participar de um bate-papo incrível sobre 
um dos meus locais favoritos no mundo ao lado de Rejane de Paula 
e Fabiana Santamaria, fundadoras da Circle Group Miami, sobre 
Lifestyle, Design e Investimento em Miami com moderação feita pela 
minha amiga e jornalista, Fabiana Scaranzi. 
 Além disso, acredito que quando há um propósito forte e 
impactante, como o fomento da filantropia, isso acaba atraindo mais 
participações.

E os depoimentos? O que mais chamou a sua atenção nas 
vivências das mulheres?
 A grande integração entre todas as mulheres participantes foi o que 
mais me chamou a atenção. Todas se conectaram de uma forma tão 
genuína e bacana que fez desta edição um momento extremamente 
especial. O encontro como um todo foi lindo pudemos unir mulheres 
de diferentes partes do Brasil em torno de um mesmo objetivo: o 
turismo com propósito. Cada uma com sua vivência pôde acrescentar 
na vida de outra e, assim, conseguir fazer a diferença!

O trabalho tem também um forte apelo social, no sentido de 
contribuir com a AFESU, como você entrelaçou essa iniciativa?
 A AFESU é uma ONG com mais de 50 anos que forma mulheres 
protagonistas de suas próprias vidas por meio de uma profissão. 
Então está totalmente alinhada com o conceito do Experience 
Tour. É uma das primeiras ONGs do Brasil criadas com a missão 
de qualificar e inserir mulheres no mercado de trabalho e oferece 
projetos de educação e qualificação profissional de forma 100% 
gratuita para meninas a partir de 8 anos residentes em regiões de 
alta vulnerabilidade social em São Paulo. E o melhor, é um projeto de 
resultados! Para se ter uma ideia, de acordo com pesquisas realizadas 
pela AFESU, incríveis 92% das ex-alunas estão trabalhando e/ou 
estudando neste momento. 
 Na campanha Compre com Propósito da última edição, o foco 
foi levantar fundos para equipar as salas de aula das três unidades da 
instituição com mais de cem novos itens, incluindo mesas, carteiras e 
armários.

Como você vê a força feminina hoje nos negócios? Em todas 
as suas vertentes? 
 Eu acredito muito na força feminina e isso foi algo que aprendi 
desde muito nova. Por isso, a AFESU tocou tanto em meu coração. 
Somos protagonistas de nossa história! A educação é o pulo do 
gato para a mulher ter uma profissão, voz e prosperidade. Essa 
é a minha causa e meu propósito é ajudar o maior número de 
mulheres possíveis! 

Quer saber mais sobre o Experience Tour? atendimento@spoke.com.brFlávia Pacheco, relações 
públicas de Bal Harbour
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Evento Experience Tour São Paulo

Bal Harbor em Miami



UM DOS EVENTOS DE ARTES VISUAIS MAIS 
IMPORTANTES DA FLÓRIDA RETOMOU SUAS 
ATIVIDADES TRAZENDO ARTISTAS DE VÁRIOS PAÍSES

 O artista catarinense Paulo Ricardo Campos representou o Brasil 
durante a Art Basel Week 2021 em Miami, a convite da Casa Brasil 
Miami. Na oportunidade, palestrou sobre sua renomada trajetória e 
criou uma experiência de arte durante um live painting, finalizando 
uma obra criada especialmente para a Casa Brasil intitulada “Terra 
Dourada”. Trata-se de um resgate das origens brasileiras, onde o 
artista retrata um índio ainda criança segurando uma joia no formado 
do mapa brasileiro. Sobre essa criação, o artista e escritor apresentou 
o conceito sobre o trabalho a seguir:

Feira de Arte Internacional
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SOBRE A CASA BRASIL NO ART BASEL WEEK MIAMI

 Com curadoria de Jade Matarazzo e Giuliana Brandão, a Casa Brasil 
Miami é uma plataforma brasileira de desenvolvimento de negócios e 
experiências no mercado internacional. Uma referência que conecta 
pessoas, marcas e propósitos diante de consumidores exigentes. Entre 
os objetivos estão o apoio e incentivo a novos talentos, empresários 
e a indústria brasileira.
 O Espaço Temático Brasileiro aconteceu no Lincoln Road, 
com a participação de artistas visuais, artesãos, músicos, arquitetos, 
fashion designers, chefs de cozinha, com o objetivo de proporcionar 
experiências que remetam à cultura do nosso país. 

“TEMOS ORIGEM, TEMOS 
HISTÓRIA, E, MAIS DO QUE ISSO, 
TEMOS DISCERNIMENTO. PRA 
ENTENDERMOS QUE OS DONOS 
DA TERRA SÃO AQUELES QUE 
CUIDAM DELA. COMPREENDER 
QUE A VIDA SÓ ACONTECE 
PORQUE A NATUREZA PERMITE.  
QUE A MEDICINA ESTÁ NAS 
PLANTAS, E QUE A CURA ESTÁ 
DENTRO DE NÓS.  E, PRA 
DESCOBRIMOS O NOSSO 
DESTINO, É PRECISO SABER DE 
ONDE VIEMOS.”

Paulo Ricardo Campos

George Fauci, Vanessa de Oliveira Fauci e Paulo Ricardo Campos
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Giuliana Brandão, CEO da Casa Brasil Miami, e Paulo Ricardo Campos
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ART BASEL WEEK MIAMI REABRE

 A feira de arte contemporânea Art Basel Week Miami reabriu de 
2 a 5 de dezembro, após um período fechada em razão da pandemia 
do Coronavírus. Considerada a mais abrangente da América do 
Norte, traz 268 galerias de 35 países, com trabalhos de mais de 4.000 
artistas. Nesta recente edição, o evento aconteceu no Miami Beach 
Convention Center, espaço onde reúne negociantes de arte, artistas, 
colecionadores. 
 Art Basel Week é um grande representante das vendas globais 
de arte, que atingiram cerca de US $ 50,1 bilhões em 2020 em 
todo o mundo. As vendas online de arte e antiguidades atingiram 
um recorde de US $ 12,4 bilhões, dobrando o valor do ano anterior 
e correspondendo por uma participação recorde de 25% do valor 
de mercado, de acordo com o report oficial da Art Basel Week em 
parceria com a UBS Investment Group.

RED DOT MIAMI ART FAIR 

 Durante a Art Basel Week em Miami 2021, aconteceu a feira Red 
Dot Miami Art Fair, apresentando 75 das principais galerias de todo 
o mundo, trazendo instalações específicas do local, fotografia, 3D, 
pintura, escultura, apresentando artistas emergentes e consagrados. 
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A experiência em produtos e serviços de uma das 
maiores galerias de arte de Porto Alegre

 A Delphus Galeria de Arte, chegando em breve a meio século de 
atuação em Porto Alegre, se converte em um espaço diferenciado 
para seus artistas, auxiliando-os e projetando-os em suas carreiras, 
mediante seu trabalho qualificado que também promove aproximação 
destes, e de suas obras, com o público. 
 Da mesma forma, seus serviços são prestados com olhar atento 
aos clientes e às suas particularidades. A satisfação de sua clientela 
proporciona grande alegria à equipe de profissionais da Galeria, que, 
com muita dedicação, realizam destacado trabalho no ramo da arte.

Arte e Molduras
CONHECER ARTE

 Conhecer arte abre horizontes, instiga curiosidade, realiza sonhos 
e desenvolve os sentidos. O prazer em adquirir arte, não pelo 
modismo, mas pelo conhecimento, é grande e perene, e pode ser 
ampliado à medida que mais contato se tem com diferentes estilos 
e, consequentemente, mais informações vão sendo concatenadas. É 
uma satisfação cujo alimento é a própria arte!

ARTE E DECORAÇÃO

 A arte na decoração dá personalidade ao ambiente, tem a 
capacidade de mudar a perspectiva visual do espaço, tornando-se 
protagonista do cenário, representando muito as sensações e os 
gostos de seus proprietários.
 E como harmonizar a decoração com seu gosto particular? 
 Uma forma prática e prazerosa é ter contato direto com 
obras de diferentes artistas, e obter informações acerca dos seus 
currículos, técnicas e estilos. Salete Salvador, diretora e proprietária 
da Delphus, faz isso com primor, mediante atenta análise do estilo 
pessoal do cliente e do tempo que este dispõe para conhecer 
mais sobre arte. E tudo isso é feito de uma forma leve, com muito 
profissionalismo, deixando o cliente bastante à vontade para 
expor seus interesses e condições.

AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE

 Conhecimento e aquisição de obras de arte independem de classe 
social ou poder aquisitivo. Em um universo tão dinâmico e múltiplo 
como o da arte, é possível encontrar obras que casam perfeitamente 
com o investimento financeiro de cada comprador. Trabalhando 
com mais de 120 artistas e um acervo composto por mais de 2 
mil peças, a Delphus atende a todos os públicos, oferecendo opções 
diversificadas de estilo e valor. 

OBRA COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO

 O que muitos não sabem é que investir em arte, além de ser um 
prazer e a realização de um sonho, pode representar retorno financeiro 
acima de muitas outras opções disponíveis no mercado. Para tanto, 
é fundamental que sejam adquiridas em local especializado e com 
condições de avaliar e aferir autenticidade às obras, e que pratique 
negociação justa e com ética, oferecendo, assim, segurança ao cliente 
investidor. Na Delphus você também encontra excelentes obras de 
artistas renomados e em ascensão, ideias para, além de valorizarem 
os espaços de sua residência e/ou empresa, se converterem em 
peças com grande valor agregado para investimento.

VISITE A DELPHUS

 Inclua em sua agenda a visita à Delphus Galeria de Arte e 
Molduraria em Porto Alegre e encante-se com um ambiente 
aconchegante, repleto de obras de arte, variedade em molduras e 
outros serviços especializados. Se preferir, faça contato via suas redes 
sociais e WhatsApp. Outra opção é navegar em seu belo site – você 
vai se surpreender com a quantidade e a qualidade do acervo.
 A Delphus mudou para novo endereço em 2020, agora com 
ambientes mais amplos e especialmente planejados para exposição 
e comércio de obras de arte. Seu serviço de molduraria – referência 
no mercado – também foi ampliado para melhor atender ao cliente. 

SERVIÇOS

• Comércio e consultoria de obras de arte
• Restauro de obras de arte e documentos
• Molduras em madeira, alumínio e acrílico
• Gravuras, reproduções, espelhos
• Folheação a ouro, prata e bronze em móveis, madeira em geral 
e metais.

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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QUALIDADE NO 
COMÉRCIO DE 
OBRAS DE ARTE E 
MOLDURAS 

O QUE MUITOS NÃO SABEM É QUE 
INVESTIR EM ARTE, ALÉM DE SER UM PRAZER 
E A REALIZAÇÃO DE UM SONHO, PODE 
REPRESENTAR RETORNO FINANCEIRO ACIMA 
DE MUITAS OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS 
NO MERCADO. 

Arte, um dos investimentos que mais se rentabiliza

Novo endereço da Delphus Galeria de Arte ganhou amplitude para abrigar seu grande acervo. 

Peça de Xico Stockinger

Esculturas, gravuras, pinturas entre as peças da Delphus  
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Guia da Lica - Além da Foto

Liane Neves*

 Sempre gostei de fotografar pessoas. Através da fotografia, vou 
eternizando as imagens e contando histórias. Já fotografei muitas 
celebridades para a revista Caras e tive o privilégio de fotografar o 
poeta Mario Quintana em seus 80 anos.
 Em mais um ano de pandemia, fui convidada para fazer este 
ensaio fotográfico. Tive o imenso prazer em fotografar 14 mulheres 
do coletivo Divas da Alegria, para a segunda edição do Calendário 
Solidário da Maturidade do RS.  É um projeto voltado para mulheres 
maduras, coordenado pela gaúcha Marilice Carrer, atuando como 
uma “oficina de autoestima”, com mulheres com mais de 60 anos, 
que se reúnem para várias atividades, como aulas de danças, de 
costura, palestras, sempre trocando experiências e atuando em 
ações beneficentes. A solidariedade é que move essas mulheres.

(*) 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
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AS DIVAS
   DA ALEGRIA

 O tema desta edição faz uma grande homenagem às Divas do 
Cinema. Criado pelo produtor e diretor de arte San Lopez, este 
grupo de mulheres incorporara personagens vividas por grandes 
atrizes do cinema, e eu procurei retratar esta essência, com 
delicadeza e sensibilidade, mostrando a beleza de cada uma delas.
 Foram dias intensos de produção, fotografando estas lindas 
mulheres, com idades que variavam de 60 até 93 anos. Elas foram 
incansáveis, cada uma no seu tempo, mas todas felizes e faceiras na 
hora da foto. Com meu olhar afinado e experiente, já pensando 
no enquadramento final, com uma boa direção, deu certo e o 
resultado foi surpreendente.
 As fotos foram realizadas em dois locais tradicionais de Porto 
Alegre, o Palácio Piratini e o Hotel Plaza São Rafael, e todo o lucro 
obtido das vendas será revertido em ações sociais. Os calendários 
2022 podem ser adquiridos nas redes sociais - Facebook e Instagram 
- do Divas da Alegria.

Ficha Técnica
Coordenação Geral: Marilice Carrer
Fotos: Liane Neves  
Beauty: Andy e Lucas Rodrigues
Figurinos: Renilda Pokorski
Produção: San Lopez. 

Carmen Neves é Nina em “Cisne Negro”

Luci Rezende é Holly em “Bonequinha de Luxo”

Marilice Carrer  é Miranda Priestly em 
“O Diabo Veste Prada”

Ilá Casagrande é Lorelei Lee em 
“Os Homens Preferem as Loiras”

Gilda Bellos é Nossa Senhora em 
“O Auto  da Compadecida”

Vilna Opitz é Cruela em 
“101 Dálmatas”

Elvira Marchioretto é Maria Antonieta, 
no filme de mesmo nome
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 Em uma rua arborizada do bairro Petrópolis em Porto Alegre, 
há 25 anos, um espaço de arte consolidado é referência na capital 
gaúcha. Estamos falando da Gravura Galeria de Arte, que tem à frente 
a galerista Regina Galbinski Teitelbaum. 
 Recentemente, a Galeria inaugurou um espaço coworking, o Piso 
Dois, comportando três ateliês em uma área de 135 m² com acesso 
independente. Pensado para facilitar o dia a dia dos artistas, com local 
para higienização de materiais de trabalho, armários individuais, área 
para guardar telas e sala de convivência, conta com um espaço para 
exposição das obras produzidas no coworking.
 As reservas para utilizar o Piso Dois podem ser feitas por dia, por 
turno ou por mês, pelos telefones (51) 3333-1946, (51) 99718-9258 
e (51) 99666-3972. Para conhecer o Piso Dois, é possível agendar a 
visitação pelos mesmos telefones.

BREVE LINHA DO TEMPO

 Inaugurada em 1996, iniciou com gravura e arte sobre papel, 
renovando o conceito de galeria de arte. A partir de 1998, ampliou 
seu espaço físico e passou a trabalhar também com pinturas de artistas 
gaúchos, além de esculturas e fotografias. Desde 2004, realiza ciclo de 
exposições no Litoral Norte nas temporadas de verão. Inaugurado 
em 2013, a Gravura dispõe o Espaço Rosita Galbinski para cursos e 
oficinas de arte, para adultos e crianças e aprimoramento de artistas 
em técnicas e processo criativo. Em 2014, abriu uma nova sala de 
exposições. E o Pátio de Esculturas, na área externa, foi inaugurado 
em 2019. 

Galeria de Arte

 Em 2018, participou da primeira exposição coletiva nos Estados 
Unidos, a ART SOUTH BRAZIL in MIAMI, com 21 artistas na ART 
DESIGN GALLERY. E em 2019, foi realizada a segunda edição com 
17 artistas.

AÇÕES BENEFICENTES

 Tradicionalmente, a Gravura é parceira de ações beneficentes. 
Em pelo menos uma exposição por ano, parte da renda é doada 
para uma instituição filantrópica, bem como obras, em parceria com 
artistas representados pela Galeria, para iniciativas como Arquitetos 
Voluntários, que cria espaços de descompressão para os profissionais 
da saúde nos hospitais. Wizo e Liga Feminina de Combate ao Câncer 
estão entre as entidades beneficiadas.

ARTISTAS GAÚCHOS NA ART EXPO NEW YORK 

 Uma das maiores feiras internacionais de arte e o maior encontro 
internacional de compradores comerciais do segmento, a Art Expo 
New York contou com obras de artistas gaúchos representados pela 
Gravura Galeria de Arte, em uma parceria com a D’Victoria Fine Art 
Gallery, de Miami. 
 O evento, realizado de 28 a 31 de outubro de 2021, recebeu mais 
de 300 galerias de arte, editores de arte e artistas de todo o mundo, 
mostrando obras de mais de 1.000 criadores, e aconteceu no Pier 36, 
Centro de Manhatan.

DOIS ENDEREÇOS NO LITORAL NORTE GAÚCHO PARA 
A TEMPORADA DE 2022

  A Galeria Gravura completa 18 anos de ATLÂNTIDA ARTE, 
proporcionando exposições no Litoral Norte gaúcho. E nesta nova 
temporada iniciada em 30 de outubro, dois endereços abrem seus 
espaços exibindo obras até dia 5 de março de 2022.
Pela segunda edição, a Gramoterra Garden Center, uma floricultura 
com ambientes de estar, lago com praia e peixes, expõe esculturas na 
área externa, valorizando ainda mais o local. E no tradicional endereço 
há 12 temporadas, junto à loja Aria, mais de 30 artistas expõem 
pinturas, gravuras e esculturas.

CICLO DE EXPOSIÇÕES ATLÂNTIDA ARTE 2022

Loja Aria: Av. Paraguassu, 4200, Atlântida
Gramoterra Garden Center: Av. Paraguassu, 215, Xangri-Lá

Gravura Galeria de Arte
Rua Corte Real, 647 - Petrópolis
Fones: (51) 3333 1946 - (51) 99718 9258 - (51) 99666 3972

As obras podem ser adquiridas, também, via loja virtual da Galeria, através do site 
www.gravuragaleria.com.br, na aba “Compre On-line”.

 gravuragaleria
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GRAVURA 
GALERIA DE 

ARTE INAUGURA 
ESPAÇO 
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Artista Marcelo Hübner na frente e equipe Arquitetos Voluntários, da esquerda 
para a direita: Alyne Pillar Nunes, Cynthia Garcia, Regina Galbinski Teitelbaun 
(galerista), Nanda Salimen, Karen Feldman, Sabrina Sbardeloto, Erika Listo, 
Lisiane Scardoeli e Daniela Giffoni

 Gravura Galeria de Arte  completou 25 anos em 2021 e representa mais de 100 artistas visuais

Um dos ateliês do coworking Piso Dois

Pátio de Esculturas, na área externa, inaugurado em 2019 

 Sala Branca

Atlântida Arte 2022
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Consultoria em Luxo - Paulo Chiele

Paulo Chiele

 Falar do mercado do luxo, sem às vezes parecer repetitivo, é 
quase impossível, pois estamos falando de um setor que preza 
por valores centenários. As estratégias e pilares que sustentam o 
mercado do luxo não mudam, nem mesmo em face de guerras, 
crises financeiras e pandemias. O que muda, na verdade, é o 
comportamento dos consumidores do setor do luxo que, em face 
das situações mercadológicas, procuram se adaptar e descobrir 
novas formas de consumo. 
 Além disso, o consumidor do luxo é um consumidor em constante 
evolução, tornando-se sempre mais bem informado e mais exigente. 
Neste caso, obrigando, então, as marcas a continuar na crescente 
busca pela inovação e pela excelência. A disrupção costuma ser uma 
estratégia bastante utilizada, mantendo as marcas sempre à frente de 
seu tempo, mesmo com centenas de anos de existência. 
 Outro fator importante a considerar é a subjetividade que 
existe no mercado do luxo, sendo que, o que possa ser considerado 
luxo para mim, não necessariamente seja luxo para outra pessoa 
e a determinados grupos sociais. Alguns estabelecem seus 
próprios códigos de luxo que envolvem lugares, grifes, preferências 
gastronômicas etc.
 As marcas, por sua vez, prestam clara atenção a estes movimentos 
e procuram se antecipar com propostas e ofertas que tragam 
soluções inovadoras e disruptoras. Sempre levando em consideração 
os gatilhos que provocam o consumo de luxo, como o desejo, o 
sonho, uma identidade, o pertencimento ou o merecimento.

 Naturalmente, o panorama econômico global tem grande 
influência no setor, afinal de contas, a disponibilidade de renda 
discricionária é o que permite o consumo de produtos de alto valor.
E por incrível que pareça, o ano pós pandemia tem sido o melhor de 
todos os tempos do luxo, em termos de crescimento e expansão.
 O isolamento e a impossibilidade de viagens estimularam o 
consumo de luxo local, além do crescimento exponencial das 
vendas online. As empresas do luxo foram extremamente ágeis na 
adaptação das suas formas de comunicação com os clientes através 
de lives e contatos personalizados. Além disso, inúmeras empresas do 
luxo entraram no comércio eletrônico com soluções inovadoras, em 
tempo record.

 O grande desafio das empresas do luxo, no entanto, permanece 
o mesmo, que é aumentar a sua presença conquistando novos 
públicos, mas mantendo a aura de exclusividade e raridade
tão decisivas para manutenção da clientela principal do setor.
 Para isso, existem vários recursos sendo usados, como 
colaborações, edições limitadas, peças numeradas com preços 
diferenciados, eventos fechados etc.
 Ainda sobre a evolução do luxo, podemos dizer que os setores 
automobilístico e de construções foram os que mais se beneficiaram 
com a renda, que antes seria usada para viagens e consumo de luxo 
no exterior.
 Há uma enorme demanda por supercarros de luxo com prazos 
de entrega já superando 12 meses, assim como empreendimentos de 
altíssimo padrão com assinaturas de luxo como Pininfarina, Porsche, 
entre outros.
 Outro setor de grande sucesso durante a pandemia, e que 
promete continuar por longo tempo, são os tratamentos de 
saúde, ditos de luxo, como estéticos, suplementação, clínicas 
de autoconhecimento, e uma série de “novos luxos” que estão 
conquistando as novas gerações de consumidores, principalmente 
Millenials e os chamados Gen Z.

 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

RETOMADA DO CONSUMO DE LUXO

 Alguns números compilados por especialistas, como a Bain & 
Company, confirmam a retomada do consumo do luxo em 2021 
e com resultados melhores dos que previstos anteriormente. 
Aliás, a headline da Bain diz que o luxo retorna sua trajetória 
histórica de crescimento.
 A Fundação Altagama, da Itália, colaborou com o estudo, pois 
é a maior autoridade na indústria do luxo atualmente. Segundo as 
estimativas, as vendas devem alcançar Eur 283 bilhões (US$ 324 
bilhões) até o final do ano, representando um crescimento de 29% em 
relação a 2020. Comparando, no entanto, com os resultados de 2019, 
o crescimento foi de 1%. De qualquer forma, para quem esperava 
uma recuperação somente em 2022, o resultado é surpreendente.
 E as previsões até 2025 são também promissoras, com 
crescimentos na ordem de 5% a 9% ao ano, devendo atingir de Eur 
360 a Eur 380 bilhões.
 Para alcançar estes resultados, as empresas do luxo tiveram que 
se alinhar social e culturalmente aos mercados alvo, além de lançar 
campanhas de engajamento e conscientização ambiental. Temas, 
estes, que atraem os consumidores responsáveis pelo faturamento 
atual e, certamente, que garantirão o crescimento nos próximos 
anos, como as gerações Y (Millenials) e a geração Z, que deverá, até 
2025, representando mais de 70% dos consumidores do setor.

Pop-Up Store

Aston-Martin Residences - Miami

Clínica estética

MERCADO DISRUPTIVO, 
INOVADOR E ÁGIL EM 
SUA COMUNICAÇÃO
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A POSSIBILIDADE DE RECUPERAR CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS COM O MÉTODO REVERTE

 Imagine sua empresa recuperando créditos tributários dos 
últimos 5 anos de forma legal e segura? Agora pense em como seria 
oportuno reverter esses recursos para investir no crescimento do 
seu negócio.
 Quem tem a expertise no tema é a Reverte Consultoria 
Empresarial, com sede em Porto Alegre e atuação em todo o Brasil. 
Formada por uma equipe multidisciplinar, seus profissionais trazem 
a experiência de mais de 15 anos ajudando empresas de diferentes 
segmentos a identificar os gaps tributários que podem estar onerando 
os negócios sem necessidade. 

Consultoria Tributária

 Sobreviver à realidade tributária do Brasil não é tarefa fácil. Além 
da complexidade, a carga tributária é pesada (35,7%) do PIB. Então, 
diante desse cenário, estar atento às novas oportunidades de redução 
do custo fiscal, permite aumentar a competitividade e os resultados.
 Com o serviço chamado Diagnóstico Fiscal 360°, a Reverte faz 
uma revisão fiscal digital, através de seu software, para identificar 
e levantar créditos fiscais oriundos de pagamentos de impostos 
recolhidos indevidamente ao fisco. Nesse trabalho, também são 
mapeadas as possibilidades de incentivos e benefícios fiscais, sempre 
em busca de oportunidades até então desconhecidas pela empresa.  
 
 “Desenvolvemos um método, que tem como pilares expertise, 
tecnologia e soluções personalizadas, onde serão identificadas 
e levantadas todas as oportunidades fiscais e tributárias para as 
empresas em apenas 60 dias. Esse trabalho inova, quando submetemos 
à contabilidade da própria empresa, a validação de nosso relatório 
final, pois entendemos que isso traz a tranquilidade que o cliente 
busca. Até hoje, nas mais de 362 empresas que já prestamos serviços, 
somente uma delas cumpriu acertadamente seus pagamentos com o 
fisco e nada teve a recuperar. As demais tinham algo para reverter”, 
explica Tiago Esmeraldino, sócio e diretor da Reverte.

 Entre os diferenciais da Reverte, além do controle tecnológico e 
a experiência, a remuneração pelo trabalho é apenas no sucesso, ou 
seja, sobre os créditos que a empresa utilizar. 

Reverte Consultoria Tributária
www.reverte.tax

 reverte.tax
 reverte.tax

ALGUNS DOS BENEFÍCIOS QUE
PODEM SER IDENTIFICADOS
POR MEIO DA REVISÃO FISCAL: 
• Recuperação de créditos tributários e, 
 consequentemente, mais fôlego ao caixa;
• Utilizar recursos recuperados para investir 
 no crescimento do negócio;
• Mapeamento das possibilidades para o uso 
 de incentivos ou benefícios fiscais;
• Revisão da estrutura financeira e 
 operacional do negócio;
• Identificação de eventuais irregularidades, 
 sem correr o risco de autuações;
• Identificação do regime tributário
 mais vantajoso.
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Tiago Esmeraldino e Milene Fernandes

NEM MENOS, 
TAMPOUCO A MAIS. 
APENAS O CORRETO.
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Seja o protagonista da sua vida!
Através de crônicas, artigos e fábulas, nesta coletânea de textos, grande 
parte publicada em jornais de alcance nacional, com um viés fixado à vida, 
o autor, Julio Cesar Soares da Silva, expõe as suas ideias com uma visão 
positiva, impregnando-nos de lições para se viver uma vida mais plena e feliz.
Depende só de você. O Horário Nobre da Sua Vida é AGORA!

 À venda nas livrarias Santos, Cameron, Amazon

e no Blog  https://horarionobredasuavida.com.br/livro/ 

 

A MAIOR VARIEDADE E O QUE HÁ DE MELHOR NO MERCADO EDITORIAL.

GRAVATAÍ /  GRAVATAÍ SHOPPING CENTER:  Tel/WhatsApp: 51 3047.8050 | CACHOEIRINHA  /  SHOPPING DO VALE :  Tel/WhatsApp: 51 3111-
3555 | PASSO FUNDO  /  BOURBON SHOPPING :  Tel/WhatsApp: 54 3622.5177 | SANTA MARIA  /  MONET PLAZA SHOPPING :  Tel/WhatsApp: 
55 3220.0313 | PORTO ALEGRE  /  SHOPPING JOÃO PESSOA :  Tel/WhatsApp: 51 3024.6610 - GALERIA CASA PRADO :  Tel/WhatsApp: 51 
3237.3731 - BOURBON SHOPPING TERESÓPOLIS :  Tel/WhatsApp: 51 2500-7343 - BARRA SHOPPING SUL :  Tel/WhatsApp: 3062.0997
CAPÃO DA CANOA  /  LYNEMAR SHOPPING :  Tel/WhatsApp: 51 3502.3558 | CANOAS  /  PARK SHOPPING CANOAS :  Tel/WhatsApp: 51 3922.1400

 www.livrariasantos.com |  santoslivraria
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 A marca de hotéis V3rso, do Grupo Emiliano, está chegando a 
Porto Alegre e será o empreendimento hoteleiro em uma das torres 
do complexo Nilo Square, da incorporadora Melnick, em parceria 
com a Dallasanta. O novo modelo, chamado de Taylor Stay, é um 
estilo de hospedagem inteligente de luxo, customizado por meio de 
uma plataforma digital. Agrega tecnologia, personalização e curadoria 
de serviços. Só para se ter uma ideia do porte do projeto, basta dizer 
que os investimentos em tecnologia vão somar R$ 10 milhões nos 
próximos cinco anos. 
 Segundo o CEO dos hotéis Emiliano, Gustavo Filgueras, “nós 
prezamos a qualidade e consistência em todos os nossos projetos e 
por isso escolhemos a Melnick como nossa parceira no Rio Grande 
do Sul. É uma empresa sólida, muito sofisticada, líder de mercado e 
que oferece produtos de qualidade e em sintonia com nossa visão de 
futuro. O V3rso Nilo Square estará em uma das melhores localizações 
da cidade, agregando hospedagem, moradia, workplace, escritórios e 
open mall. Um equilíbrio perfeito!”.

Empreendimento Hoteleiro

 O V3rso, nova marca do Grupo Emiliano, é cosmopolita. 
Mantém-se no segmento de luxo e é direcionada a um público mais 
familiarizado às ferramentas tecnológicas. Nele, o cliente faz uso 
de uma plataforma digital integrada para escolher os serviços sob 
medida e sem fricções. O modelo de venda é inteligente, flexível e 
com tarifas convenientes. O hóspede escolhe os horários de entrada 
e saída pelo celular. 
 
O NÚMERO 3 NO NOME V3RSO SE REFERE A 
UMA COMBINAÇÃO ÚNICA DE HOSPEDAR, 
MORAR E TRABALHAR, COMO UM CONCEITO 
INOVADOR E SOFISTICADO
 
O hotel oferece serviços customizados para o cliente imprimir sua 
identidade ao longo da jornada, diretamente no aplicativo. O frigobar 
é personalizado com as preferências do cliente, assim como a cama, 
travesseiros, música, livros, filmes e revistas pré-selecionados. Há 
sistema de controle de quarto inteligente e automação de elementos 
como luzes, janelas, ar-condicionado, TV etc.
 Para complementar a experiência da estadia, o V3rso tem 
curadoria com serviços facilitadores ou parceria com marcas 
renomadas em segmentos que agregam valor e diferenciação.  Em 
Porto Alegre haverá coworking com academia boutique ou estúdios 
com aulas especializadas, cafeterias, padarias, restaurantes e bares em 
alta e que refletem a cultura da cidade.

EMILIANO, SINÔNIMO DE LUXO

 Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Emiliano caracteriza-se pela 
inovação em hospitalidade e pela mais sofisticada experiência de 
hospedagem no Brasil. Com serviço acolhedor e discreto, o hotel é 
considerado como a casa longe de casa de seus hóspedes.
 Em São Paulo, o Emiliano foi inaugurado há 20 anos. Hoje é 
considerado o melhor e mais sofisticado hotel da maior cidade 
brasileira, localizado na rua Oscar Freire, nos Jardins. No Rio de 
Janeiro, o endereço não poderia ser mais requintado: em frente ao 
mar, na praia de Copacabana. O que melhor define o Emiliano é 
toda atenção aos detalhes. Arquitetura sofisticada, decoração que 
destaca peças de renomados designers brasileiros, alta gastronomia, 
atendimento personalizado e seleção de cortesias exclusivas.

 A Melnick, por sua vez, os gaúchos já conhecem bem. Presente em 
dez cidades do estado, é uma construtora e incorporadora líder no 
mercado do Rio Grande do Sul, atuando nos segmentos residencial 
e comercial. Nos últimos dez anos, entregou mais de 160 torres 
e lançou um VGV (Valor Geral de Venda) superior a R$ 6 bilhões. 
Com 25 mil clientes atendidos, a empresa tem 18 canteiros ativos 
atualmente e um land bank diferenciado de R$ 11 bilhões, composto 
por contratos firmados e opções de compra.
 Ou seja, como se pode ver, a chegada do V3rso no Nilo 
Square, trazido pelo Grupo Emiliano e pela Melnick, é, sim, uma 
parceria perfeita, em benefício maior de Porto Alegre. Você não 
perde por esperar!

 melnick
 grupoemiliano

GRUPO EMILIANO e MELNICK

V3RSO CHEGA A 
PORTO ALEGRE COM 
NOVO MODELO DE 
HOSPEDAGEM
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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 dos Santos*

AS BOAS DE FLORIPA

ONNE&ONLY 65

gastronomia numa área ao ar livre foi o pulo do gato do lugar. Não 
demorou para o Primavera Garden ganhar outros restaurantes e 
uma mega quadra de tênis coberta convertida anos depois num 
corporativo com foco em tecnologia (Acate). Em seguida, veio a 
Mercadoteca com um mix de drinks e comidas numa área comum 
compartilhada. Estamos na era do compartilhamento, e tudo que 
segue nesta linha tende ao sucesso. E foi. Enquanto a Primavera 
Garden tinha uma clientela fiel de consumidores de plantas para casa, 
a Mercadoteca virou ponto de encontro de gente jovem e bonita 
da ilha. Sucesso de público e negócios. Bingo! Mas se engana quem 
pensa que os empreendedores já estavam satisfeitos, o melhor ainda 
estaria por vir.  Era o Primavera Office, inaugurado em 2019 junto 
com o Passeio Primavera, projeto de paisagismo e urbanismo que 
“costura” todos os serviços e edificações do empreendimento. 

 Os empreendedores (os mesmos Gomes que idealizaram o 
Passeio Pedra Branca e trouxeram ares de Flórida para um pedacinho 
de Palhoça) cercaram-se de alguns dos melhores escritórios de 
arquitetura e paisagismo nesta fase do projeto. 
 A concepção do arquitetônico leva assinatura do escritório 
catarinense ARK7, o paisagismo é do JA8 também daqui. O reforço 
na equipe veio da Tryptique, comandada por arquitetos franceses 
radicados em SP.
 Com o respaldo dos donos do empreendimento, este time de 
peso fez a cidade voltar as atenções para o lugar. “Fazer parte da 
equipe do Primavera é um privilégio. O lugar vem se transformando 
o tempo todo e nada é para sempre, pois o empreendedor é muito 
inquieto e não se basta numa solução. Sempre procura melhorar, 
transformar para mais”, diz a arquiteta Juliana Castro do JA8. 

A ARQUITETURA DO PRÉDIO 

 “É uma estrutura muito simples, mas também muito vigorosa 
e bem pragmática, que abre espaço para grandes vãos”, resume 
Giovani Bonetti do Ark7, escritório responsável pelo arquitetônico. 
Giovani assina, junto com equipe comandada por ele e pelo 
arquiteto Marcos Jobim, o corporativo (que também abre espaço 
para gastronomia e entretenimento, além de uma conceituada escola 
infantil) que virou o “queridinho” da SC 401. 

Jardins suspensos roubam a cena 
BIOFILIA MUDA A ESTÉTICA DA FACHADA
A CADA ESTAÇÃO

 O edifício de linhas bem racionais ganhou o contraponto 
da vegetação com movimento bem variado. A vegetação varia 
de acordo com a orientação solar de cada face do prédio e se 
comporta de uma maneira diferente a cada estação. Nas floreiras 
aparecem russélias, aspargos, bela emília e gardênia, boldo, entre 
outras espécies. Trata-se de fachada viva, e este é um dos grandes 
méritos da vegetação. A tendência biofílica, sem dúvida, veio para 
ficar. Além de somar muitos pontos na estética do arquitetônico, as 
plantas resgatam o contato com a natureza na cena urbana e trazem 
sustentabilidade ao projeto. “A vegetação e a terra das floreiras 
servem como inércia térmica minimizando o calor”, ressalta Juliana 
Castro. E no caso do Primavera Office, pesou ainda para introdução 
da biofilia a origem do lugar. 
 “O projeto teve como partido, inserir um novo edifício dentro 
do contexto de um ecossistema já existente com outras edificações. 
Essas edificações ao longo do tempo foram sofrendo adaptações 
para acompanhar a transformação do complexo com os novos 
usos. Desta forma, o novo edifício teria de incorporar inovações 
sem perder o contexto do lugar. Tanto na relação urbana com o 
térreo, quanto na estética deste novo objeto arquitetônico. Entrou 
em pauta ainda a memória afetiva do lugar, que era tradicionalmente 
a Primavera Garden Center, então, as floreiras remetem a um grande 
Garden”, completa Giovani.
 Arquitetos, paisagistas e toda equipe envolvida comemoram junto 
com os empreendedores a resposta do público ao investimento. Por 
ser um local aberto, o Passeio Primavera foi a “válvula de escape” 
da cidade nos tempos das regras mais severas da pandemia. “O 
primavera manteve a alegria no período de chatice”, brinca Juliana 
Castro. E a alegria segue. Em constante dinâmica. Eu pessoalmente, 
que não curto monotonia, chamo este tipo de projeto de MRUv 
(movimento retilíneo uniformemente variado).

Por Gisela dos Santos

PASSEIO PRIMAVERA 
UM PASSEIO E TANTO…

 Acompanho com entusiasmo as coisas bacanas que vão surgindo 
em Floripa e o Passeio Primavera é daqueles lugares que dão orgulho 
pra quem é daqui. 
 Tudo começou com o Primavera Garden há cerca de 25 anos. 
O galpão, que abrigava a primeira grande Garden Center da capital 
catarinense e talvez do estado, já demonstrava vocação para o 
passeio. Ia todo mundo pra comprar flor e já tinha um café anexo 
(era o Delícias Portuguesas). A combinação Flores + Pastel de Belém 
foi sucesso já na época em que a SC 401 era apenas uma rodovia 
de acesso, isso muito antes dos inúmeros corporativos e shoppings 
de design que existem hoje. Juntar compras, entretenimento e 
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Famiglia Facin, novamente eleito o Melhor Restaurante de 
Comida Italiana em Porto Alegre

 Imagine um drink ao pôr do sol em um dos lugares mais 
instagramáveis da capital gaúcha com vista para o Lago Guaíba. 
Estamos falando da Famiglia Facin, que em 2021 ganhou o coração 
dos admiradores neste ponto histórico da cidade, inaugurando uma 
operação no Cais Embarcadero. 

BENVENUTI A CASA!
 Conhecida por sua cozinha italiana primorosa que traz o autêntico 
tempero da nonna, os Facin e equipe sabem receber, proporcionando 
uma atmosfera única e acolhedora, excelente carta de vinhos e o clima 
ideal para viver uma boa experiência que vai além da gastronomia. 
Sendo que tais predicados já foram reconhecidos pelos clientes por 
meio do Prêmio Revista Sabores do Sul. Em 2021, completa quatro 
anos consecutivos eleito como o melhor restaurante de comida 
italiana de Porto Alegre.
 Essa trajetória de realizações se iniciou em 2014, em outro 
espaço icônico, localizado nos túneis que levam à chaminé de uma 
histórica fábrica de cerveja no bairro Floresta. O endereço onde tudo 
começou também dispõe de área para eventos como mini wedding, 
formaturas, celebrações corporativas.
 Entre as maiores satisfações da Famiglia Facin está a força do seu 
trabalho, capaz de superar a pandemia e ainda expandir com a nova 
unidade no Cais Embarcadero. E tem mais: há projetos para 2022, 
mas o spoiler fica por aqui. 

Cantina Italiana

Famiglia Facin
www.famigliafacin.com.br/

 famigliafacin

Conheça o Famiglia Facin 
Il Giardinetto no Cais 
Embarcadero:
https://www.youtube.com/
watch?v=hFpRwaDikZU

Confira o vídeo institucional:
https://www.youtube.com/
watch?v=fA9yyuzNVuQ
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Especialidades Gastronômicas

A ESSÊNCIA DOS MERCADOS PÚBLICOS LEVADA PARA UMA 
ESTRUTURA GASTRONÔMICA CONTEMPORÂNEA

 Quando se trata de boa comida e ingredientes de excelência, 
os porto-alegrenses têm como referência, confiança e memória 
afetiva, a Banca do Holandês - tradicional empório de especialidades 
gastronômicas com 102 anos de história localizado no Mercado 
Público -, que está expandindo suas operações, tendo inaugurado sua 
primeira loja dentro do novo posicionamento em julho de 2021. 
 Localizada no bairro Bela Vista, a nova loja conceito conta com 
400m² e traz algumas experiências exclusivas, como autosserviço 
por meio de dispensers com produtos a granel, uma wine station 
com torneiras, permitindo a experimentação de vinhos, ajudando 
clientes na decisão de compra, café moído na hora, além de uma 
área reservada para eventos e realização de degustações guiadas, 
harmonizações, encontros de confrarias, entre outras iniciativas, 
contando, também, com uma cozinha experimental.
 São cerca de 8 mil itens em bebidas, queijos, fiambres, especiarias, 
grãos, azeites, bacalhau. E o cliente tem à disposição uma equipe 
atenta para auxiliar sobre produtos. Somente a adega de vinhos 
dispõe de mais de 3 mil rótulos, entre marcas nacionais e importadas, 
sendo a maior do Rio Grande do Sul. Também se somam mais de 
500 rótulos de queijos, mais de 240 fiambres, entre outros sabores 
requisitados.

EXPANSÃO
   BANCA DO
         HOLANDÊS 

 “Entendemos que boa parte do nosso público estava nesta 
ou próximo a esta região. Então, fizemos questão de trazer 
para a operação do Bela Vista aquilo que o consumidor sempre 
valorizou e está em nosso DNA, que é a essência do mercado 
público, presente no atendimento e no mix de produtos, em marcas 
consagradas nacionais e importadas, com o diferencial de uma 
gestão profissional de primeiríssima qualidade em nosso suporte”, 
ressalta Sergio Lourenço Rosa, herdeiro e CEO da empresa. Junto 
com os filhos Lourenço e Renata, e a esposa Adriana, comandam 
as unidades Banca do Holandês e Adega do Holandês no Mercado 
Público, no Centro de Porto Alegre, o Centro de Distribuição (CD) 
com mais 1300m², no bairro Floresta, que se expandirá para mais 
2000m², e a nova loja conceito. 

A ORIGEM DO NOME
 Muito antes de a expressão delicatessen estar incorporada ao 
vocabulário brasileiro, a Banca do Holandês de destacava por ser 
a primeira em sua categoria em Porto Alegre, graças ao imigrante 
holandês Dirk Van Den Brul, quando veio em 1907 para a capital 
gaúcha, fugindo de uma crise econômica na Europa. Em 1919, funda 
seu ponto comercial no Mercado Público, oferecendo produtos 
diferenciados das demais bancas. Devido à facilidade com idiomas, 
negociava mercadorias vindas por meio de navios estrangeiros que 
atracavam no porto, bastante ativo na época. 

EXPANSÃO 
 O projeto do novo empreendimento é do arquiteto Dino 
Damiani e foi inspirado em mercados públicos de países da Europa 
e das Américas, trazendo um design contemporâneo. No endereço 
do bairro Bela Vista, o cliente conta com estacionamento. O projeto 
luminotécnico realça os setores por meio de uma luz trabalhada e 
“quente”, fazendo com que o cliente se sinta acolhido. 
 Os investimentos para este novo momento da empresa somam 
mais de R$ 5 milhões de reais, empregando cerca de 110 pessoas 
em todas as suas unidades. “No contexto do reposicionamento 
da marca, contamos com consultorias especializadas em pesquisa, 
varejo e branding. Um trabalho que levou mais de dois anos, 
envolvendo a seleção da área para a nova loja, a adequação 
de sistemas, quando e como expandir, incluindo o CD. Área, 
esta, imprescindível, pois atua no recebimento das mercadorias, 
armazenamento, entre outras funções, para que o consumidor 
tenha uma boa experiência de compra nas lojas. Sendo que 
está em planejamento, a partir de 2022, a abertura de novas 
operações”, explica Lourenço Alcântara Rosa, Diretor de Varejo e 
terceira geração da família à frente dos negócios.

www.bancadoholandes.com.br
 bancadoholandes

Fachada externa da nova loja Banca do Holandês
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“ESPAÇO DE EXPERIÊNCIAS E ESPECIALIDADES 
GASTRONÔMICAS ONDE COMPARTILHAMOS 
PAIXÃO POR COMER E BEBER BEM, 
OFERECENDO PRODUTOS SINGULARES EM UM 
AMBIENTE CALOROSO E ACOLHEDOR”. 
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Espaço para eventos conta com cozinha experimental 
e mezzanino com vista para a loja

Wine Station permite que o cliente experimente 
o vinho antes de decidir pela compra

Espaços amplos no interior da loja

A maior adega de vinhos do Rio Grande do Sul, com mais de 3 mil rótulos
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Projetos: sonho & conforto

A IMPORTÂNCIA DE UM BOM COLCHÃO
NO PROJETO PARA DORMITÓRIO

 Após uma jornada de trabalho, estudos, exercícios físicos, 
atividades domésticas, o corpo e a mente necessitam descansar, e o 
sono é importantíssimo nesse contexto. Sentimos essa necessidade 
naturalmente, e a ciência está aí para confirmar sobre a relevância 
desse momento para a saúde. 
 Sobre a quantidade de horas, isso varia de pessoa para pessoa, seu 
estilo de vida, embora a National Sleep Foundation ( https://www.
thensf.org/ ), instituto de pesquisa nos Estados Unidos, recomende de 
7 a 9 horas de sono, e preferencialmente à noite, para uma pessoa 
adulta.  Ao pensar que esta necessidade seja diária e, portanto, a vida 
toda, é imprescindível adquirir um colchão confortável, com grande 
durabilidade, e faça parte daquele lar por muitos anos. 
E foi pensando na relevância deste item para a qualidade de vida 
do morador, que a Vivar foi buscar depoimentos de arquitetos 
experientes em projetos de dormitórios, que explicam o porquê 
escolherem a marca e indicarem aos seus clientes. 

HORA DO DESCANSO
 A Vivar Sleep Center é a primeira empresa do Brasil a montar todos 
seus colchões à mão, além de ser uma empresa especializada em 
oferecer o mais alto padrão de conforto para seus clientes, focando 
na experiência em loja, na geração de conhecimento e cultura sobre 
colchões e sono.
 A marca é a desenvolvedora e proprietária da patente do colchão 
Hybrid®️ Handmade, que reúne as mais tecnológicas matérias-primas 
das camadas de conforto que compõem o colchão, mantendo 
uma estrutura sólida e homogênea ao longo de todo o produto. 
O resultado deste processo é um refino no acabamento, excelente 
durabilidade, conforto incomparável, com a preocupação primordial 
de montar um produto 100% voltado para sua saúde, o que somente 
é alcançado pela produção manual.

“Equilíbrio é encontrar o momento oportuno e a justa medida em cada 
projeto e na vida. Em relação a colchões, pensamos em qualidade, 
garantia, acabamento e ergonomia, sempre.”
Marcelo Polido, arquiteto.

“Em meus projetos, indico colchões que eu usaria, levando em 
consideração a qualidade e a durabilidade. E neste contexto, é 
fundamental observar de que material ele é confeccionado. Se tem 
espuma, mola, detalhes, estes, que influenciam e precisam estar 
claros, pois você não tem como abrir um colchão para saber o que 
tem dentro. Outra observação que poucos se atém é se o colchão é 
colado ou costurado. Se for colado, com o tempo, o calor do corpo e 
do ambiente podem fazer com que descole, assim como excesso de 
produtos químicos que podem interferir na saúde do usuário. A outra 
questão envolve o conforto. Um bom colchão não vai amolecer com o 
tempo. Vejo clientes querendo colchões muito duros acreditando que o 
produto vai perder sua forma. Se for uma boa marca, isso não acontece. 
Vale sempre testar, pois cada pessoa tem suas características, às vezes 
o marido tem sobrepeso e a esposa é bem mais leve. Também há a 
situação de camas box muito altas, e isso precisa ser considerado em 
razão da ergonomia, principalmente quando é uma pessoa com baixa 
estatura, por exemplo.”
Cíntia Aguiar, arquiteta.

Vivar Colchões
www.vivar.com.br

 vivarsleepcenter
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“A escolha do colchão é importantíssima, pois o conforto é o que define 
uma ótima noite de sono, refletindo diretamente no nosso dia a dia. Na 
Vivar, fico tranquila em indicar a marca, pois ela fabrica seus próprios 
produtos com o que há de melhor em tecnologia, qualidade e conforto. 
Podendo ainda personalizar a altura do colchão e o acabamento do 
tecido, complementando de maneira harmônica qualquer projeto.” 
Andréa Magalhães, arquiteta.
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Andréa Magalhães
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Cíntia Aguiar

Marcelo Polido e Ana Hnszel
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RESIDÊNCIA PARA 
UMA JOVEM FAMÍLIA

Projetos personalizados

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

 (51) 3085 4500
 bartzjardimbotanico
 bartzjardimbotanico

PROJETO PENSADO EM DETALHES PARA CRIAR 
AMBIENTES PERFEITOS

 Inspire-se com o lindo projeto da Bartz Jardim Botânico 
realizado para os clientes Vanessa, fotógrafa, e Fabrício Beck, músico. 
Mais do que a personalização de medidas, os móveis planejados 
proporcionam mais qualidade, beleza e sofisticação nos projetos, 
transmitindo a personalidade da família em cada pedacinho dos 
ambientes. Confira a seguir mais detalhes deste lindo projeto:

SALA DE ESTAR E TV

 Projeto realizado nos padrões Carvalho Mel e Espresso com 
puxadores de perfil na cor preto fosco. O painel cobrindo a parede 
até o teto agrega mais elegância à decoração, dando a sensação de 
amplitude ao ambiente.

COZINHA

 Na cozinha, foi utilizado o amadeirado Carvalho Mel e o 
cinza Espresso, puxadores de perfil no acabamento preto fosco 
e eletrodomésticos instalados de forma embutida, criando um 
ambiente moderno, agradável e muito funcional.

DORMITÓRIO DO CASAL

 Para compor o quarto do casal foi escolhido o padrão amadeirado 
Nogueira Caiena em harmonia com a neutralidade do cinza 
Espresso. A cabeceira horizontal em painel ripado com iluminação 
agrega um charme todo especial ao ambiente e proporciona uma 
atmosfera aconchegante e intimista. 

Projeto: Arq. Jordana Cardoso Vieira
Execução: Bartz Jardim Botânico

DORMITÓRIO INFANTIL

 Para o quarto infantil, o amadeirado Carvalho Mel foi escolhido 
para o guarda-roupas e cabeceira, tendo o padrão Asti como 
protagonista aplicado às portas de correr. A mistura entre os dois 
padrões proporcionou a composição de um ambiente sóbrio e 
tranquilo. A prateleira em madeira e cordas agrega descontração 
e criatividade ao ambiente, promovendo uma decor diferenciada e 
que tem tudo a ver com um espaço perfeito para criança.

BANHEIRO

 Para o banheiro, o padrão escolhido foi o cinza Espresso com 
bancada de mármore escuro e puxadores cava, criando uma 
composição impecável com o revestimento da parede.
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Design 

Karen Fanti*

 A cada dia, o vidro tem se mostrado um material que tem atingido 
maior utilização e relevância nos projetos de arquitetura e design, 
e mesmo no design de produtos comercializados. E você pergunta: 
por quê?
 Bom, primeiramente não podemos negar o encantamento 
do material translúcido em si, seja pela sua leveza, sofisticação e 
pela modernidade que agrega aos projetos e produtos com ele 
desenvolvidos, mas, principalmente, por tratar-se de um material 
100% reciclável. 
 Inegavelmente nos dias de hoje, designers, arquitetos, engenheiros, 
o setor de construção civil e de industrialização de produtos abre sua 
visão para o futuro e busca atender aos interesses do consumidor: 
Hoje, um consumidor a cada dia mais comprometido com o estudo 
e a aquisição de produtos de menor impacto ambiental, capazes de 
gerar um IMPACTO POSITIVO SIGNIFICATIVO NO PLANETA.
 Assim, sendo o vidro um material 100% reciclável, ele pode 
ser reutilizado quantas vezes for preciso sem que haja perdas 
significativas de matéria. O vidro perdura; ou seja, mesmo quando ele 
é descartado, ele pode retornar em uma infinidade de novas, criativas 
e interessantes aplicações na sua forma reciclada.  Fora a questão 
da reciclagem, podemos dizer, também, que o vidro é sustentável 
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(*) 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
Fones: (51) 98023.4847 - RS /  (11) 3090 3457 - SP
Av. Osvaldo Aranha, 1022, Conj. 709 - Porto Alegre/RS 
www.karenfantidesign.com
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VIDROS NO DESIGN
E ARQUITETURA

na medida que ele possibilita um maior aproveitamento da luz solar 
nos projetos de interiores e arquitetônicos, permitindo que seja 
possível utilizar menos energia elétrica. E, nesse momento, entram os 
projetos com claraboias, integrações de ambientes com divisórias em 
vidro, janelas mais amplas, plataformas e mirantes com pisos e guarda 
corpos envidraçados, fachadas ventiladas, vitrines criativas.
 Portanto, para nós designers e arquitetos, o vidro tem sido um 
material que permite efeitos de luminosidade e amplitude; valoriza 
a convivência e a integração; permite soluções criativas; agrega 
sofisticação aos projetos; remete a um conceito moderno e futurista, 
e é um grande aliado de projetos sustentáveis.  
 Lembrando, também, que os benefícios se encontram no design de 
muitos produtos utilizados na decoração de interiores e até mesmo 
no design de mobiliário, o que chama atenção, desmistificando a ideia 
de que o vidro é um material frágil. 

 Agora que você já compreendeu os benefícios e a versatilidade 
da utilização dos vidros no design e na arquitetura, vamos 
ilustrar alguns projetos de destaque nacional e internacional que 
selecionamos, incluindo projetos assinados pelo escritório, que desde 
o início da atuação no mercado sempre manteve um olhar sobre a 
sustentabilidade, carregando como base o design inteligente que visa 
resultados originais, priorizando a amplitude, a leveza e os benefícios 
da iluminação natural, com traços de modernidade.

INFINI BAR, em São Paulo, Capital. O projeto preserva os antigos 
vitrais que fazem a divisão entre o salão e o restaurante, mantendo-os 
como o ponto focal da área mais importante do novo espaço: o bar.
Arquitetura da boemia e remodelações com vidros e espelhos em 
design moderno. 
Projeto de Arquitetura: Futura Estúdio
Execução: Richter Buelau
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WINDOWHOUSE
Chamada “Casa da Janela”, no Japão, uma pequena casa de final de 
semana foi projetada à beira da baía de Sagami, com vista para o 
Monte Fuji e Enoshima. Design inteligente para pequenos espaços.
Yasutaka Yoshimura Architects

Restaurante Olviron, CASACOR/RS 2015, com janelas em vidro 
executadas em design diferenciado para uma atmosfera futurista. 
Escritório Karen Fanti Designer de Interiores, Arquitetos Enio Brites e Patrícia Palma  

Suíte projetada para o showroom de um espaço comercial, com 
cabeceira em vidro fumê, garante integração personalidade e 
modernidade ao ambiente assinado.
Escritório Karen Fanti Designer de Interiores
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Um novo e moderno projeto com fachada em vidro espelhado para 
parte de um edifício clássico de arquitetura histórica em um dos 
principais cruzamentos de Bilbao, município do País Basco, na Espanha. 
Escritório Coll-Barreu Arquitectos, Juan Coll-Barreu e Daniel Gutiérrez Zarza.

Poltrona Hum de Zanini de Zanine

Mesa Nébula, de vidro colorido de Leo Di Caprio

Vaso e amplificadores de som em vidro soprado Coleção S.O.M de Carol Gay  
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A bilheteria 2021 da Mostra EliteDesign com a missão de 
impactar com vermelho

 Em 2021, tivemos o retorno da Mostra EliteDesign, e o 
Escritório da Gioda Arquitetura e Publicidade foi o curador 
do evento, além de assinar o projeto do ambiente RedTicket: 
uma bilheteria que ousava no vermelho para destacar na 
memória este espaço de fluxo rápido e intenso. Assim, surgiu 
o RedTicket, um ambiente que é marcante na cor, que tem 
movimento e vida na luz. 
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 Nesta edição, o escritório propôs algo diferente que saísse da sua linha usual de projetos nas mostras de arquitetura, para compor a união 
de materiais, acabamentos e iluminação em um espaço que ressalta a história da Gioda, na 4ª Edição da Mostra EliteDesign. 
 Em neon vermelho e muito led, destaque para os perfis que começam no piso e seguem as paredes e o teto do ReTicket com produtos 
da Essencial Iluminação. A cortina é Persol, e o acabamento é Chevron Branco com frisado cobre da Santa Luzia, produtos do parceiro 
Casa das Cortinas e Persianas. 
 A marcenaria tem execução da Delevati Móveis e Esquadrias. Os vasos, com estilo, elegância e exclusividade em cores vermelhas são 
da Rosa Tropicana, compondo um ambiente único com os móveis soltos e decorações da La Tabla. Desta forma, o RedTicket surgiu da 
arquitetura efêmera a lembrança de que um ambiente fala por si e tem em sua identidade a cor vermelha.
 “Nosso desafio é poder falar com as pessoas através da arquitetura e seus materiais. É poder marcar momentos e trazer boas lembranças.”

Sadi e Claudio Gioda

O ESTILO 
MARCANTE DO 
REDTICKET
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Rogério Pandolfo

Espaços marcantes em uma área de 350m²

 O projeto que desenvolvemos para este apartamento 
Garden, de aproximadamente 350m², foi para uma família 
que adora receber em sua casa. Por isso, o primeiro item que 
propomos foi a integração das duas salas de estar.
 Logo na entrada, no hall, criamos um volume central entre 
todos os ambientes. Este volume tornou-se mais marcante ainda 
com o revestimento Ébano Macassar Alto Brilho. Ele reveste todas 
as paredes e o forro, marcado também com iluminação linear 
da Sulina Iluminação.  O Ébano Macassar, quando aplicado o 
verniz brilho, seus veios marrons ficam com tonalidade dourada, 
dando mais contraste com o preto ao fundo.

Fo
to

s: 
M

ar
ce

lo
 D

on
ad

us
siFo

to
: @

pr
oj

et
o.

co
m

pa
ss

 Sendo uma residência de moradores que gostam de reunir amigos, a churrasqueira precisa estar equipada e em destaque. Por isso 
foi proposto uma grande ilha de apoio para o churrasqueiro e confortável para acomodar os convidados. O tampo super resistente da 
Qualitá Sul compõe o ambiente com beleza e funcionalidade. 
 Junto à churrasqueira, fizemos uma marcenaria com destaque para o bar usando a Iluminação com tela tensionada, porcelanato Portobello 
Shop Nilo Peçanha e espelho. Planejamos o que seria organizado em cada gaveta, desenvolvendo cada detalhe como altura e divisores internos.
 É incrível quando a participação e a interferência do cliente tornam o resultado ainda melhor. A bagagem e os desejos de cada cliente 
são fundamentais para que aquele lar tenha a identidade da família. Eu acredito que iniciar um projeto sendo um bom ouvinte é o que 
torna ele um sucesso.

Silvia Muccillo

81ONNE&ONLY
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Inspirações que remetem ao vinho trazem
personalidade ao projeto

 Inspirado em um briefing que dizia o quanto amantes do 
vinho os clientes são, este apartamento, localizado em região 
nobre de Novo Hamburgo, sofreu grande reforma e o living é o 
destaque, com características que remetem à bebida.
 Projetado pelas arquitetas Anne Bomm e Marilia Warken, 
que agora está à frente da WARKEN ARQUITETURA, este 
projeto representa o estilo atemporal do escritório. Buscou-se 
elementos que traduzissem a personalidade e as sofisticadas 
experiências do cliente.
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 A escolha por usar os tons de vinho em elementos marcantes trouxe também requinte ao projeto. Poltronas em veludo, detalhe da 
cristaleira em laca alto brilho, nuances da cor nas telas e nos tapetes clássicos, marcam esse projeto. O elemento, que não poderia faltar para 
tornar o ambiente prático para a degustação do vinho, é a adega climatizada e que foi personalizada cuidadosamente para este ambiente. 
 O equilíbrio fica por conta dos painéis em laca acetinada com detalhes em bouseries executados pela Marcenaria Holzwerken que 
cuidou de todos os móveis personalizados com alto padrão de qualidade.
 A sofisticação desse projeto contou ainda com outros importantes elementos como luminárias decorativas em pedra, metais rose gold, 
couro natural e linho nos estofados e cortinas, além das pedras naturais executadas, também, com padrão de acabamentos impecável pela 
marmoraria Só Pedras. A escolha do mármore Branco Paraná se deu pela leveza das cores e a composição das mesmas no ambiente.
 Todos os elementos compõem um projeto elaborado para proporcionar o melhor como experiência no desfrute deste living!

Marilia Warken

ATEMPORALIDADE 
E REQUINTE
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Micael Salvi

O charme do clássico e do romântico em uma das atrações gastronômicas 
da cidade de Garibaldi

 Um ambiente diferenciado que refletisse a cara da marca. Assim o escritório 
Micael Salvi Arquitetura atendeu ao pedido da cliente para o seu espaço 
gastronômico. O projeto Ina Boeno Confeitaria Autoral traz como referência 
as docerias francesas, integrando um conceito clássico e romântico onde o 
produto é o principal elemento. 
 O espaço de 22m² foi desenvolvido para acolher os clientes e, ao mesmo 
tempo, ser um diferencial para a cidade. O projeto utilizou a paleta de cores da 
marca: rosa, bege e marrom. 

 A fachada ganhou nova cara em tom rosa e 
elementos equipados com molduras, simbolizando 
o estilo clássico, seguido de um lindo expositor de 
carrinho de doces posicionado no lado externo.
 Nas paredes laterais, divididas em dois tons, 
há expositores envoltos por boiseries rosa, que se 
destacam junto à parede em tom bege. No centro da 
loja, um lindo expositor marmorizado cria um lugar de 
ênfase para realçar os produtos.
 A área de forro é um dos principais diferenciais da 
proposta. Trabalhamos com a criação de nervuras para 
propiciar o efeito visual de uma barra de chocolate, 
que é o carro chefe de vendas da loja, em tom rosa, 
seguido de uma área de destaque, acima do caixa, em 
marrom, além do lindo jardim posicionado acima da 
porta de entrada dando destaque ao acesso.
 O resultado é um ambiente acolhedor que 
reflete o alto astral da marca de um modo elegante e 
impactante, demonstrando a energia e o amor de Ina 
pela confeitaria.
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Mobiliário sob medida é um dos diferenciais
deste elegante imóvel

 Este apartamento, com um pouco mais de 180m², no bairro 
Bela Vista, em Porto Alegre, recebe a assinatura do escritório 
VH Arquitetura, e foi projetado especialmente para atender 
ao sonho de um jovem casal e sua filha pequena. 
 Destaca-se uma grande mudança, pois saíram de um 
apartamento bem menor para um imóvel quase três vezes 
maior. E novo lar, finalizado em setembro de 2021, segue uma 
linha moderna, imprimindo a personalidade da família em 
cada ambiente. 
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 Na área social, com mais 60m², utilizamos cores neutras e muito claras, desde os pisos e revestimentos geométricos até a decoração mais 
delicada. E essa atmosfera clean remete a um ar de modernidade aos ambientes com sofisticação.
 Todos os móveis são sob medida e foram desenhados exclusivamente para a família, focando em atender às necessidades específicas deles, 
como o armário ao lado da churrasqueira ripado que se mescla com a porta e a cristaleira.
 A linha de mobiliário solto, da Império Persa, se destaca pelo design, e foi escolhido cuidadosamente para compor o ambiente. O tapete, 
também da Império Persa, além de emoldurar o espaço, segue a mesma linha clean e requintada, proporcionando um aconchego para o 
ambiente da TV.

Vanessa Heck

PROJETO 
CONTEMPORÂNEO 
E SOFISTICADO
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Daniele Koetz Ochôa

Integração interior e exterior resultam em um ambiente 
protagonista com vista para o Guaíba
 
 O desafio proposto por nossos clientes foi tornar a cozinha da casa, antes 
uma mera dependência de serviço, em um ambiente que favorecesse o 
convívio familiar e intensificasse pontos positivos da cozinha, da edificação e de 
seu nobre entorno.
  Ao constatar que a privilegiada vista do Guaíba e seu pôr do sol estavam 
obstruídos por janela em fita com peitoril alto, que quadrículas nas esquadrias 
dificultavam a visualização do exterior, que a bancada de serviço estava 
posicionada junto a estas esquadrias, propomos, imediatamente, um novo 
zoneamento para as áreas de trabalho e sugerimos o descortinamento do 
plano norte-noroeste, através da ampliação da fenestração existente.

 Estabelecemos pontos de integração entre os ambientes contíguos (sala de estar e jantar), através da eliminação de portas e abertura de vãos. 
Na marcenaria, utilizamos elementos provençais intercalados com pontos retilíneos, pedras e revestimentos da Stilo Elevato e  ML Polidora,  
em tons claríssimos, e toques em serralheria fornecida pela MR Serralheria  para agregar contemporaneidade. 
 A ilha proposta, com sua cuba Farm Sink, do nosso parceiro Don Artesano, tornou a área de trabalho atrativa e o posicionamento da copa 
junto ao cartão postal da cidade, ampliando suas possibilidades de uso. O fogão à lenha, objeto de valor afetivo para a família, foi restaurado e 
reposicionado para aquecer e humanizar o espaço.
  Todas essas intenções projetuais visaram tornar a cozinha um espaço protagonista. A integração interior-exterior, conceito deste projeto, foi 
tão importante que se tornou seu nome, sua identidade: Cozinha Sunset.
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 Clientes especiais da arquiteta Suzi Vassão precisavam 
fazer um retrofit na sala que compõe estar, jantar, lareira e 
churrasqueira, para valorizar móveis, quadros, vasos e esculturas 
que tinham pouco destaque em meio à desordem que havia no 
ambiente.
  Comecei o projeto eliminando itens que traziam muita 
“informação” e deixavam a sala escura e aparentemente 
bagunçada, como acabamentos antigos de forro, cortinas 
pesadas e móveis em excesso.
 Fizemos rebaixo de gesso, novas molduras, cortineiro 
iluminado, pintura de portas em branco e paredes com cores 
claras. Trocamos rodapés, retiramos grelhas de ar-condicionado, 
tudo para clarear e limpar toda a sala. A obra civil foi feira pela 
RK Reformas e Construções.
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  Com a reorganização do espaço, reposicionei alguns móveis e criei uma estante que integra toda a parede da lareira e TV, onde fiz torres 
com nichos iluminados para expor as peças de cerâmica que a própria cliente produz. Um dos nichos cobriu uma janela de canto não usada, 
dando maior amplitude e destaque à essa parede. Utilizei uma base de granito para unir todos esses elementos e uma nova moldura na lareira, 
feitos pela Casa do Granito. Ainda nessa parede, coloquei um papel de parede com textura em meia altura com as cores que combinam 
com o móvel planejado, como o cinza e o marrom.  A área da churrasqueira recebeu revestimento nas paredes com acabamento amadeirado 
claro. Os revestimentos amadeirados e móveis planejados foram executados pela Evviva Porto Alegre. Criei um canto “galeria de arte” com 
iluminação específica para dar destaque e ter mais espaço para quadros e esculturas. Os demais quadros foram repaginados acima da lareira 
e outros cantos adequados. Cadeiras e sofás receberam novos tecidos nas cores branca e azul, assim como as novas cortinas com black out. 
Todos da Deisy Todeschini Atelier. Para dar o toque final, novos tapetes foram comprados na Balbueno Tapetes e ajudaram a zonear e 
colorir mais os espaços. Em toda a sala, foram criados novos pontos de iluminação, com utilização de embutidos com foco direcionável, trilho 
com spots, fitas de led e plafom, da Essencial Iluminação. Aquela sala com aparência antiga e desorganizada, ficou totalmente renovada, clara, 
iluminada, com peças de arte e móveis valorizados, parecendo maior e trazendo sensação de calma, paz, ordem e amplitude!

Suzi Vassão

RETROFIT PARA 
MODERNIZAR 
SALA E VALORIZAR 
OBRAS DE ARTE



92 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 93ONNE&ONLY 93

Circuito Onne Decoração

Funcionalidade e ambientes integrados no projeto para 
residência no bairro Germânia, em Porto Alegre.

 Uma família jovem, cosmopolita e exigente, depositou no 
escritório Polido Arquitetura, da designer Ana Hnszel e do 
arquiteto Marcelo Polido, suas expectativas para seu novo lar. 
O projeto de apartamento de 250 m², com três suítes no bairro 
Germânia, une amplitude, sofisticação e despojamento
 A Ladrilhart forneceu os pisos e revestimentos cerâmicos, 
amplos, claros e com acabamento despojado. A obra, gerenciada 
e executada pela Halsen Engenharia, envolveu integração do 
hall de entrada privativo ao living, instalação de forros, pisos, 
elétrica, hidraulica. Um trabalho completo.
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 A personalidade do projeto, uma interpretação do cliente desenvolvida pelo escritório, transparece nas escolhas dos materiais. Pedras 
como o granito kouros da ilha gourmet e da lareira, fornecidos pela DeCarli Selected Stones, se harmonizam com o piso e a marcenaria 
em madeira natural e tons de grafite. Os móveis de design criam a funcionalidade simples e fundamental que os espaços minimalistas 
oferecem. A Casiere Interiores assina, em sua maioria, os móveis deste belo apartamento. Nas generosas janelas, com pé direito duplo e 
vista, as persianas técnicas protegem o ambiente do calor e emolduram a belíssima paisagem. A SM Concept fornece as persianas da Hunter 
Douglas/ Luxaflex.

Ana Hnszel e Marcelo Polido

PERSONALIDADE
E SOFISTICAÇÃO
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Assim como a vida, o lar também precisa se adequar
às mudanças do cotidiano. 

 Quando vivemos muito tempo em um mesmo lugar, o uso constante dos espaços 
torna fácil identificar o que funciona ou não em nossa rotina. Morando há mais de 
dez anos neste apartamento de 130m², a rotina dos moradores foi se transformando 
ao longo do tempo: os filhos já não moravam mais, os netos começaram a frequentar 
a casa, o home office se tornou parte importante, a empregada de anos estava se 
aposentando. Com estas histórias, nós da Kali Arquitetura pensamos em como 
traduzir as novas necessidades e a cozinha ganhou destaque! Com os donos da casa 
passando a assumir este espaço, integramos as áreas de estar, jantar e churrasqueira. 
Por esta razão, cada detalhe foi pensado em conjunto com a Florense. Para reduzir a 
sensação de ambientes setorizados, um grande painel ripado na cor branca trabalha 
na organização do living, escondendo a porta do lavabo e dando uma sensação de 
continuidade entre área social e íntima. 
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 Este mesmo painel faz a integração da cozinha com jantar e estar. Com a expertise da Granitos.com, encontramos a pedra perfeita para 
compor o ambiente: o quartzito Lucent. Como contraponto aos painéis neutros, o uso de cores no mobiliário, revestimentos e decoração 
foram essenciais para destacar a paixão do casal pelo colorido. Eles se empolgavam todas as vezes em que introduzíamos cores mais ousadas. 
Foi a partir dessa constatação que, na Gobbi, escolhendo os acabamentos, surgiu a ideia do sofá rosa, que, além de se tornar o destaque do 
ambiente, foi pensado no conforto tanto para assistir TV como para a mesa de jantar, com espumas de densidades diferentes para cada uso.  
Para finalizar, precisávamos buscar um tapete capaz de traduzir a linguagem do apartamento em suas cores e desenho exclusivos. Depois de 
muito garimpar, encontramos na Artezan e foi amor à primeira vista, tornando-se peça-chave no estar. Cada detalhe do apartamento conta 
uma história. Todas as soluções deste projeto foram pensadas para incorporar tanto o lado racional, metódico e prático do engenheiro e o lado 
artístico de espírito leve da psicóloga – e também artesã. 

André Tucati Accorsi, Ligia Piccini e Graziela Venzon

CADA DETALHE 
CONTA UMA 
HISTÓRIA
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Quando o lúdico e a elegância norteiam um projeto de interiores

 A atualização deste imóvel de 180m², em bairro nobre da capital gaúcha, foi 
projetado pelo escritório de arquitetura de Enio Brites, que priorizou as premissas 
do casal de clientes que estavam de volta à capital. 
 Em conjunto com a proprietária que já cursou arquitetura e tem um ótimo 
senso estético, foi solicitado conforto sem excessos, tons neutros, aproveitamento 
de mobiliário existente, projeto luminotécnico atualizado, praticidade e elegância.  
Mantendo o piso original de todo o apartamento, na área de estar, buscamos o 
aconchego com a especificação do mobiliário solto com sofá e poltronas de tecido 
em algodão, mesclados a almofadas em crochê.  

Fo
to

s: 
Ed

ua
rd

o 
Li

ot
ti

 Na área íntima, o piso original de madeira ipê foi realçado 
pelas aberturas brancas e tons off-white nas paredes. Os 
banheiros foram totalmente repaginados pela Portobello 
Shop Nilo Peçanha. Com toque lúdico e tons terrosos, 
o quarto da netinha tem inspiração escandinava. Objetos 
de decoração infantil da Petit Peluche, marca criada pela 
proprietária, que valoriza o trabalho artesanal e sustentável. 
Para o resultado desejado, contamos com a qualidade 
e a dedicação de nossos parceiros como a Dellanno, 
para o closet e mesas de cabeceira, Di Luci Iluminação, 
Portobello Shop Nilo Peçanha, Bela Vista Cortinas, 
Artezan Tapetes, Ornamentto Marmoraria e equipe 
de mão de obra de Liberato Moraes. 

CONFORTO
SEM EXCESSOS 

Enio Brites
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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

Curitiba

RUMO AO OCEANO
Mar, areia e sol também estão na vida do paulistano. Um dos únicos hotéis pé na areia 
da concorrida Ilhabela traz muito conforto e privacidade em qualquer estação.

Esqueça os arranha-céus. Falar de São Paulo também é incluir a atividade preferida do 
morador da cidade: descer para o litoral Norte com suas incríveis praias, pousadas e 
restaurantes. O TW Guaimbê Exclusive Suites, em Ilhabela, tem ambiente exclusivo e 
aconchegante no conceito Guest House.  São apenas 16 suítes, com vista privilegiada 
para o mar, decoração assinada por Suzana Schermann e paisagismo de Alex Hanazaki. 
Além disso, o restaurante Cabana oferece uma releitura da gastronomia local caiçara e 
da cozinha contemporânea brasileira. Todos os ingredientes são frescos, priorizando o 
consumo de pequenos produtores locais. 
twguaimbe.com.br

TRADIÇÃO E SABOR
O restaurante Camarões, um dos melhores representantes da gastronomia do Rio 
Grande do Norte, chega a São Paulo. Sucesso garantido para quem ama frutos do mar.

Desde 1989, o Camarões é visita obrigatória para quem visita Natal.  Mas agora, a 
rede chega também à capital paulista em um projeto de 1400m², na Avenida Juscelino 
Kubitschek. Nem precisa dizer qual o prato principal do restaurante, não é? São 40 
receitas à base do fruto do mar, entre entradas e pratos principais. Desde a tradicional 
Moqueca de Camarão ao mais sofisticado Crocante com Risoto Brie. Ah, o Pastel de 
Camarão também tem o seu lugar! À designer social Cris Ribeiro coube a missão de 
levar o DNA da marca potiguar ao novo projeto de São Paulo, trazendo referências do 
mar e do sertão, numa construção afetiva que revela traços da essência do Camarões 
nos pequenos detalhes.

 camaroes.sp

AROMA NO AR
Tudo é desculpa para um bom cafezinho, ainda mais se for nos Jardins, o bairro de 
Sampa que combina perfeitamente com uma boa xícara da bebida oficial do Brasil.

O Café Zinn, localizado na Rua Haddock Lobo, oferece ótimas opções de café, 
acompanhados de receitas deliciosas como o pão de queijo (mineiro e de tapioca), 
os bolos (como o de fubá com goiabada) e toasts. Para quem quer variar, há também 
uma seleção de smoothies e iogurtes, além de diferentes bebidas como sucos e chás. 
Nos sanduíches, o vegetariano é um show de sabor, com mix de cogumelos, espinafre, 
creme de ricota e azeitonas. Mas a novidade mesmo é a nova linha de produtos criada 
pelo Zinn, com blends exclusivos de café nas versões torrado e moído e em grãos, tudo 
feito a partir de produção própria da fazenda da família. Todos os blends possuem alta 
classificação de qualidade e estão disponíveis no site . O melhor de tudo?  Com entrega 
para todo Brasil. 
cafezinn.com

LÍNGUA MATER
A migração como um direito humano é a base da nova exposição temporária realizada 
pelo Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. 

Com curadoria de Isa Grinspum Ferraz, Sonhei em português! entrou em cartaz em 
novembro e fica até junho de 2022 no incrível Museu da Língua Portuguesa. A mostra 
traz a experiência de imigrantes de várias nacionalidades em uma cidade em que passado 
e presente são indissociáveis da imigração. As emoções começam logo na entrada, onde 
os visitantes são recebidos com o impacto de ver uma vitrine em que “flutuam” letras e 
caracteres de alfabetos de várias línguas, como árabe, coreano, chinês, hebraico e cirílico. 
Na trilha sonora, vários idiomas e sonoridades, reunidos pela cantora e pesquisadora 
Fortuna, especialmente para a exposição. Mas há muito mais para ver, e ler, nesse Museu 
que honra a nossa língua em grande estilo.  Imperdível!
museudalinguaportuguesa.org.br
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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

NOVO CONCEITO DE LOJA DA TRADICIONAL
JOALHERIA CURITIBANA
A Bigben inaugurou uma flagship store, com visual completamente renovado, no Shopping 
Palladium.  Há quase cinquenta anos no mercado, a joalheria define o novo padrão de 
lojas da rede. Além disso, a marca está em expansão, com operações no Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.  Maior vendedora de relógios por ponto de venda do 
Brasil, a Bigben tem como pilar a criação de joias de alta qualidade a valores acessíveis. Nas 
coleções de design próprio, destaque para peças com diamantes.

 joalheriabigben /  shoppingpalladium

CLÍNICA DERMATOLÓGICA APRESENTA
INOVAÇÃO NO ATENDIMENTO
Com mais de 15 anos de expertise, a dermatologista Cintia Cavalin Calvet inaugura sua clínica 
com gestão solo em Curitiba, no DOC Batel. A médica inova na forma de atendimento aos 
pacientes, que são recepcionados por uma concierge e direcionados para a sala de estar. 
Com bela vista do icônico Castelo do Batel, proporciona aos pacientes momentos de mimo 
e cuidados com a pele e cabelos.  Destaque para a área Wellness, com procedimentos para 
relaxamento e cuidados, como massagens, aplicação de máscaras, limpeza de pele e outros 
tratamentos. Outra surpresa da clínica é o Camarim, um espaço para experimentação de 
produtos dermocosméticos, com um espelho e luz especial. 

 dracintiacavalin

COLEÇÃO BOTHANICAL NA AMEY
Inspirada no ar, na terra, no botânico e na água, a nova coleção da marca curitibana Amey 
apresenta peças que carregam em suas formas muitas histórias e conexão com a natureza. 
Com proposta de moda atemporal, a grife é omnichannel, com experiência de compra 
realizada de diversas formas: comprar na loja e receber em casa, comprar em casa e receber 
na loja. É o cliente que determina como será o processo, quando e onde deseja receber os 
produtos. A Amey lança quinzenalmente novas coleções, com estampas e modelos 100% 
exclusivos e desenvolvidos para o biotipo da mulher brasileira. Com a loja física em Curitiba, 
no ParkShoppingBarigüi, a marca confirma a abertura de mais três lojas próprias e 10 no 
modelo de franquia para 2022, com estreia da Amey Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, 
já marcada para janeiro. Para o próximo ano, serão mais duas lojas próprias, em São Paulo e 
Salvador, e dez operações no modelo de franquias.

 amey_brasil

BE JARDÍN ESCONDIDO BY COPPOLA REABRE AO PÚBLICO
Quase 20 meses fechado após a quarentena na Argentina, o Be Jardin Escondido by Coppola 
reabriu em Buenos Aires em dezembro. Localizado no bairro de Palermo Soho, o hotel 
foi residência do premiado diretor Francis Ford Coppola durante a produção do filme 
Tetro.  É marca exclusiva do grupo paranaense Bourbon Hotéis e Resorts, atuante em várias 
cidades na América do Sul. Com 7 quartos disponíveis, mais do que um simples lugar de 
hospedagem, é uma experiência intimista e exclusiva. A casa é repleta de referências da 
história do empreendimento e do cineasta, de maneira a imprimir boas recordações na vida 
dos que nela se hospedam. É um hotel com clima de casa, onde é possível se sentir parte do 
contexto em que está inserido: cinema, arquitetura e arte.

 bourbonhoteis  /  bejardinescondido  
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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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ARTE E MEDICINA
A “Perfect Skin by Isa Bianchi” é a primeira clínica conceito de Florianópolis, que alia a beleza 
e a medicina com o mundo da arte. Idealizada e criada pela artista, doutorada em artes 
cênicas, pós-graduada em direção teatral Isa Bianchi, a clínica vai reunir os mais modernos 
tratamentos para a pele, corpo e cabelo com especialistas em dermatologia estética com 
formação na Alemanha, Europa, Estados Unidos e Brasil. O objetivo é cuidar de cada 
paciente como uma joia preciosa. Por isso, a logomarca da clínica, criada pela própria 
empresária, destaca a pérola como símbolo que remete a pele viçosa e foi inspirada no 
quadro de Botticelli onde Vênus, a deusa da beleza e do amor, surge. A clínica abre agora 
em dezembro e já é um sucesso!

MAQUIAGEM MINIMALISTA
A Lazú Pigmentos Faciais acaba de chegar ao mercado voltada para clean beauty, ou beleza 
limpa. A ideia expressa uma necessidade dos consumidores por produtos mais seguros, com 
ingredientes “limpos” que visem a saúde e que não causem impacto ambiental. Pensando em 
tudo isso, as empreendedoras de Florianópolis, Alexandra Zunino e Carolina Steiner, buscaram 
o que há de melhor e mais moderno para a criação de um produto único que pode ser usado 
nos lábios, nos olhos e na face. Os produtos são livres de ingredientes considerados “vilões”, 
não utilizam matérias-primas (MPs) desnecessárias, suas formulações são otimizadas com MPs 
multifuncionais, não permitem testes em animais e prezam pela comprovação de segurança e pela 
sustentabilidade. “Os produtos são feitos de matérias-primas de alta qualidade com nanotecnologia 
e voltados para a praticidade no dia a dia”, explica uma das criadoras da marca, Alexandra Zunino. 

FEITO À MÃO
A loja Almanata Artesanato e Design, inaugurou recentemente em Floripa, no sul da ilha, e 
traz como conceito, a valorização do produto “feito à mão”, do design e do artesanato local e 
nacional. Criada pela designer de interiores, Laura Gransotto, na Almanata as peças possuem um 
valor singular com riqueza de detalhes, que representam a identidade, a cultura e as raízes das 
pessoas e dos locais onde foram criadas e produzidas. “A intenção é promover e incentivar o 
desenvolvimento do segmento do feito à mão, potencializar o design artesanal e colaborar na 
evolução deste setor econômico”, explica Laura.

CHIQUERIA SUSTENTÁVEL
Sócias proprietárias da BK Store em Floripa, Karla e Bianka Silva, em parceria com a amiga Maria 
Gabriela Azevedo, lançaram recentemente a Chiqueria Sustentável.  “Nosso principal objetivo é 
ressignificar peças que estão esquecidas no armário das pessoas, embora estejam em perfeito estado 
de conservação. Como estamos falando de itens de luxo, são peças fabricadas com um material 
de qualidade e que, normalmente, demoram muito para começar a apresentar marcas de uso”, 
revela Karla Silva. A iniciativa busca atuar como uma “ponte” entre quem quer vender e quem quer 
comprar. Para Karla, sustentabilidade sempre foi um aspecto extremamente importante e a Chiqueria 
Sustentável chega ao mercado traduzindo este propósito. “Acredito que, por meio desta iniciativa de 
reutilização de peças, conseguimos fazer com que outras pessoas criem histórias com os produtos, 
evitando que eles acabem sendo descartados e causem mais impacto negativo nos ecossistemas do 
nosso planeta”, finaliza. A Chiqueria Sustentável fica na BK Store, no Centro de Florianópolis. 

POA & Mundo
CRIZ AZEVEDO é jornalista, 

publicitária, tecnóloga em hotelaria
Pós-graduada em Marketing

jornacriz@gmail.com
 vidaqueflui

A CERVEJARIA GAÚCHA QUE ATRAVESSOU O MAR
E DESCOBRIU PORTUGAL
Fundada em 2018 por Marcelo Moura e Henrique Latt, Alvares Brewery Company é uma 
cervejaria luso-brasileira especializada em craft beers. Traz em seu nome uma homenagem 
ao grande navegador português Pedro Alvares Cabral, e tem como conceito as aventuras 
marítimas portuguesas e fatos históricos da humanidade. A Alvares Brewery Company está 
sediada na cidade do Porto, em Portugal, e em Porto Alegre, no Brasil, atendendo toda a 
América do Sul e Europa. Reconhecida como a 4ª melhor cervejaria de Portugal pelo ranking 
2020 do app Untappd. Para o próximo ano, tem como objetivo estabelecer a sua fábrica na 
Europa, junto com um restaurante temático.
Fone: (51) 99267 3705 / marcelo@alvaresbrewery.com /  alvaresbrewery

UMA INCORPORADORA ENTREGA PAÇO SANTO INÁCIO
O empreendimento da Uma Incorporadora preserva características do projeto original 
em uma casa histórica do início do século passado em Porto Alegre. Conhecido por 
unir prédios novos e de alto padrão a edificações suntuosas de outros tempos, o bairro 
Moinhos de Vento abriga agora o Paço Santo Inácio (R. Santo Inácio, 295). A casa ganha 
nova vida através de um criterioso processo de preservação e restauração, incluindo um 
edifício residencial. O Paço Santo Inácio prevê a abertura do casarão restaurado para a 
comunidade, com instalação de um café bistrô, espaço de coworking, salas de reuniões, 
sala multiuso e estacionamento interno para visitantes, mantendo viva a história do bairro. 

 uma_incorporadora
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Bianka Silva, Maria Gabriela Azevedo 
e Karla Silva
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Laura Gransotto

Rótulo Davy Jones Chest

KEMPINSKI LAJE DE PEDRA ABRE AO PÚBLICO 
COM ARTE, CULTURA E GASTRONOMIA   
O Kempinski Laje de Pedra, em Canela, abre ao público novo espaço 
em homenagem ao legado do hotel icônico na Serra Gaúcha. Entre as 
atrações do Mirante Laje de Pedra estão o restaurante 1835, a Galeria 
do Laje e o Anfiteatro com estrutura inédita no Brasil.

 kempinskilajedepedra
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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO RIO GRANDE DO SUL 
O ano de 2022 promete incrementar a região do Quarto Distrito de Porto Alegre com 
a revitalização de um espaço dedicado às artes, o Museu de Arte Contemporânea do 
Rio Grande do Sul – MACRS. Apoiado por recursos públicos e captação via iniciativa 
privada por meio da Associação de Amigos do MACRS, o novo endereço chegou a 
receber a exposição “Aquilo que circula emerge”, em 2021, do artista Armarinhos 
Teixeira. “Para 2022, o planejamento prevê seis meses de reformas a partir de março, 
incluindo o jardim das esculturas”, explica a presidente da Associação de Amigos MACRS, 
Maria Fernanda de Lima Santin. Para quem deseja contribuir com o MACRS, acesse o site  
www.amigosdomacrs.com.br/por-dentro-do-macrs/

 aamacrs
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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

RELEVO GRAMADO
Giovani Ghisleni e Taís Munaretto lançaram o Relevo Gramado, empreendimento de alto 
padrão na Borges de Medeiros que irá contar com 43 apartamentos em cinco mil metros 
quadrados, com três plantas de apartamentos: o Versátil, de 1 a 2 dormitórios, o Tradicional 
com 2 dormitórios, e o Duplo com pé direito duplo no estar. A Wert Estada & Co. une 
obras de arte em áreas comuns, mobiliário interno com carvalho natural, apartamentos 
mobiliados e serviços como concierge. Todo mix tem o objetivo de fazer com que o cliente 
possa desfrutar a unidade adquirida assim que receber as chaves, evitando o desgaste 
habitual dos primeiros meses. 
wertestada.co.

RIO DE LUZ
Elegância, conforto e sofisticação traduzem a Rio de Luz, loja conceito da marca que 
inaugurou recentemente, na Praça do Moinho, em Gramado. A empresa está há 7 anos 
no mercado e trabalha com designs incríveis e tecnologias que proporcionam leveza e 
bem-estar. Pelica é uma das matérias primas utilizadas e conta com opções em boots, 
tênis, oxfords, mocassins, sandálias, mules e slides. Além da loja conceito, as clientes podem 
acessar os produtos através do site, ou via WhatsApp. O trabalho de lançamento foi da 
Relações Públicas Fabiana Costa.

 riodeluz_oficial

VALLE RISTRETTO
Elegância e privacidade em Gramado: Valle Ristretto, um lugar cheio de sofisticação, 
glamour e tranquilidade. Assim pode-se definir a pousada, localizada no interior de 
Gramado, em uma área rural e restrita. Com natureza exuberante ao redor, o Valle 
Ristretto conta com seis elegantes e exclusivos quartos, decoração e arquiteturas 
únicas. A estrutura remete à Itália e ao clima interiorano. Os apartamentos contam 
com banheira de hidromassagem e belíssima vista para o Vale. Para completar o luxo, 
a pousada dispõe de uma piscina de borda infinita com aquecimento solar, única entre 
os hotéis e pousadas de Gramado. Localização: Linha Nova, número 3404, na Estrada 
Pedra Branca, Gramado-RS.

 valleristretto

40 ANNI DE TRADIZIONE!
A Cantina Pastasciutta comemora, em 2021, 40 anos de muitas histórias lindas! 
Genuinamente italiana, cultiva suas tradições em Gramado, no mesmo local desde 1981, e 
conta com duas outras casas, às quais mantêm a mesma originalidade, raízes e decoração 
italianas: em Atlântida, no Ramblas by Roubadinhas, e em Porto Alegre, no Boulevard 
Laçador. Outras versões são a Pastasciutta Rua Coberta que é um lugar para estar, sentir 
e viver Gramado. E na Vila Roubadinhas, a Pastasciutta Fast Italian apresenta um novo 
conceito no primeiro Food Hall de Porto Alegre!

 cantinapastasciutta

TOUR PÉ DA CASCATA EXPLORER
A Brocker Turismo apresenta passeio inédito no Vale da Lageana até a base da Cascata do 
Caracol. Atração única revela principal cartão postal da Serra Gaúcha de um novo ângulo, 
seguindo os passos dos primeiros moradores da região. Um misto de eco aventura e história, 
para grupos limitados de até 20 pessoas. O passeio foi formatado para proporcionar uma 
imersão onde a trilha permite escutar o som da cascata e do Arroio Caracol, o gritar dos 
pássaros, sentir os aromas da mata, o vento, o orvalho e as gotas de água. Outros atrativos 
estão sendo preparados para enriquecer ainda mais a experiência. 

 brockerturismo
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Vista da banheira, na Pousada Valle Ristretto    

Diretores da Cantina Pastasciutta e seus filhos, na ordem: 
Kieran, Vanderlei, Angelita e Kimberly Ecker
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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

Giovani Ghisleni e Taís Munaretto

A RP Fabiana Costa com os proprietários Luz Mario Hugo 
Mosmann e sua esposa Léo Alves
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Vista privilegiada da Cascata do Caracol
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FEITO NA SERRA GAÚCHA 
O Feito na Serra Gaúcha é uma iniciativa do Sebrae criada com o intuito de posicionar a região 
como referência em identidade e sustentabilidade. O projeto, coordenado pela gestora Fabiana 
Zin, proporcionou às 13 marcas participantes uma oportunidade única de aprendizado com 
mentores como o consagrado estilista brasileiro, disseminador de práticas sustentáveis, Walter 
Rodrigues, a estudiosa em moda, cultura e identidade, Bernardete Venzon, e a pesquisadora 
de comportamento e consumo, Tatiane Alves. Cada empresa de moda ou design de produto 
desenvolveu a sua coleção baseada na contextualização da identidade local, no propósito, no 
produto e no posicionamento de marca e comunicação. A partir da iniciativa, surgiu o Selo 
Feito na Serra Gaúcha, marca do Sebrae criada para identificar as empresas que compõem 
o projeto. A iniciativa inédita será ofertada anualmente, permitindo a renovação das marcas 
participantes, bem como a formação de novas turmas, consolidando assim a Serra Gaúcha 
como referência nacional em moda, identidade e sustentabilidade. O editorial feito em meio 
às paisagens bucólicas da Serra Gaúcha para apresentar as coleções pode ser conferido no 
instagram do projeto @feitonaserragaucha.
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Legenda: Daiane da Costa, Edilaine da Costa 
Casagrande e Hellen Telles, founders da 
AllMMA Brand
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AUTORAL 
A ilustradora, designer de estampas autorais, Lígia Gazzola participou do Feito na Serra Gaúcha. 
Ela criou, com a curadoria de Walter Rodrigues, Beth Venzon e Tati Alves, a coleção “Reflexos”. 
Todos os produtos de sua criação receberam a estampa de duas delicadas folhas desenhadas e 
aplicadas pela artista, como se uma fosse o reflexo da outra.  Entre as composições estão kaftans, 
panneaus, bolsas, cintos, lenços e quimonos – estes foram os protagonistas da coleção – longos 
e curtos, em uma paleta de cores diversificada e autêntica.  Confira mais sobre o trabalho da 
marca no @ligiagazzolastore

FLORESCER COM ALMA
Três mulheres, amigas de longa data, com personalidades e estilos distintos que se uniram em 
torno de um projeto: criar uma marca de moda autoral cheia de atitude, autêntica, livre que 
pudesse representar muitas mulheres. Em 2019, Daiane da Costa, Edilaine da Costa Casagrande 
e Hellen Telles (foto) conceberam a marca ALLMMA simbolizada em uma coleção cápsula 
lançada no verão de 2020. Depois do sucesso da primeira coleção, elas foram aprimorando 
todos os processos de construção e posicionamento de marca e produto com responsabilidade, 
transparência e paixão. Este ano, alçaram voos mais altos com a coleção “Florescer”, que veste 
nesta temporada de verão, mulheres de todo Brasil.
Para saber mais acesse o IG @allmabrand

NOBRE POR NATUREZA
Os vinhos e espumantes da Casa Venturini, vinícola de Flores da Cunha, costumam 
ter atributos únicos que conquistam os paladares mais exigentes. Prova disso são as 
inúmeras premiações que os rótulos recebem todos os anos nos mais conceituados 
concursos que acontecem pelo mundo. Agora, a vinícola apresenta seu mais novo 
produto, o vinho Marselan Casa Venturini Reserva. Produzido com uva Marselan, 
de cachos grandes e bagas pequenas, possui coloração bastante tinta. O produto é 
nobre por possuir 14,3% de álcool natural. O Marselan é um lote especial com 5 
mil garrafas da “safra das safras”, de 2020, e já está disponível nos e-commerces de 
vinhos e nas melhores lojas especializadas do país. 

José Venturini, enólogo e diretor da vinícola 

Quimono da coleção Reflexos, de Lígia Gazzola, 
com selo Feito na Serra Gaúcha 

Tatiane Alves, Beth Venzon e Walter Rodrigues, 
curadores do Projeto Feito na Serra Gaúcha
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Empreendedorismo Internacional

VANTAGENS DE VIVER NO PAÍS LUSÓFONO
TEM ATRAÍDO IMIGRANTES 

 Facilidade do idioma, segurança, moeda forte, qualidade de vida, 
oportunidades de empreender, aposentadoria são algumas das 
motivações que têm levado brasileiros a emigrarem para Portugal. 
Seguidamente, se tem notícia sobre um amigo ou conhecido que 
decidiu apostar todas suas fichas, levando consigo a família e até 
seus animais de estimação para viver naquele país. E o Itamaraty 
confirma, por meio de dados divulgados em 2021, que o número 
de brasileiros no exterior cresceu 35% no período de 2010 a 2020, 
passando de 3,1 milhões para 4,2 milhões, sendo que mais de 276 
mil aportaram em Portugal. Por sua vez, Portugal recebeu mais 
de 150 mil renovações automáticas de residência efetuadas por 
estrangeiros, 73.116 (46,5%) delas de brasileiros, segundo o Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que disponibiliza informações 
sobre procedimentos necessários para entrada no país como 
residente, investidor e outras formas, via site www.sef.pt . 

PORTUGAL PARA NEGÓCIOS

 Estar em Portugal, porta de entrada da Europa, é estratégico 
para Mike Taylor. Norte-americano de mãe brasileira, formado 
em Ciências Políticas, tem dedicado sua carreira ao vinho, como 
sommelier, especialista em importação e exportação, além de realizar 
degustações guiadas e atuar como consultor na área para restaurantes, 
hotéis. Morador de Bragança, a cada 15 dias viaja a vinhedos, vinícolas, 
além de acompanhar grupos pela Europa, levando seu conhecimento 
sobre o universo da bebida de Baco. Tendo morado no Brasil, 
Estados Unidos, Panamá, México, Argentina, Chile, Espanha, França, 
Itália, escolheu Portugal em 2016, em um momento importante de 
renovação do país. “Portugal fez um trabalho muito bom nestes anos. 
A prima pobre deu lugar a um país na lista de desejos dos estrangeiros. 
Apostaram em infraestrutura. Descobriram que não adiantava ir 
para feiras de turismo. Passaram, então, a investir pesadamente em 
algoritmos digitais. Se você escrevesse ‘viajar’ no Google, aparecia a 
opção Portugal automaticamente. Os nórdicos, acostumados ao frio, 
viam Portugal como atrativo por suas muitas horas de sol, além de 

um litoral que convida a esportes como surf. Esse redescobrimento, 
também foi impulsionado por benefícios fiscais para quem investisse 
mais de meio milhão de euros, ganhando o visto Gold”, explica Mike. 
O sommelier ressalta que não existe “jeitinho” para conseguir as 
coisas, “o povo respeita as leis e as instituições, ele não é destruidor 
do sistema. Abri minha empresa em um dia, pagando uma taxa e sem 
muita burocracia”.  
 Entre os brasileiros que fizeram a virada de chave e mudaram-
se para Portugal está o gaúcho Luciano Gasparini Morais, 47 anos, 
empreendedor na área de turismo receptivo junto com a esposa 
Mara Antonia. Vivendo em Vila Nova de Gaia, região metropolitana do 
Porto, desde 2016, Luciano chegou a visitar o país em anos anteriores. 
Gostou e estabeleceu como meta voltar para estudar ou abrir uma 
empresa, mas queria fazer tudo dentro da lei. Havia também outras 
razões, a violência em Porto Alegre, e o incentivo de Mara para 
arriscar uma empreitada do outro lado do Atlântico, mesmo tendo 
carreira estável como funcionário público e atividades paralelas como 
árbitro de futebol, uma de suas paixões, chegando a cursar jornalismo 
para ficar próximo dos campos e atuar com reportagem esportiva. 
Determinado em realizar seu sonho, candidatou-se ao Mestrado 
em Gestão Desportiva. Colocou seu imóvel em Porto Alegre à 
venda. Foi aceito pela universidade, e partiu primeiramente sozinho, 
em fevereiro de 2016. Iniciou o curso, tentou ver a possibilidade de 
trabalhar de forma legal, pois a família iria quando tudo estivesse 
estabilizado. No entanto, a questão emocional pesou bastante, 
Luciano tinha muita saudade da esposa e dos filhos. Estava disposto 
a enfrentar as adversidades que surgissem sem ainda ter algo sólido 
que garantisse sustento e conforto para quatro pessoas por muito 
tempo. Em setembro, todos estavam juntos em Portugal.
 O casal concordou que um iria empreender enquanto o outro 
seria funcionário de alguma empresa até o negócio dos Gasparini 
dar lucro. A ideia de criar um serviço de transfers foi inspirada numa 
experiência pessoal. Quando sua família chegou, havia muita bagagem, 
além do cachorro de estimação. O carro emprestado era pequeno 
demais. “Pensei nas centenas de famílias que vêm morar, comprei uma 
van usada para iniciar o serviço de transfer em 2017”. De lá para cá 

prosperou, adquirindo mais um veículo, e a esposa hoje faz parte 
da equipe. “Já fiz transfers para mais de 600 pessoas. Divulguei nos 
grupos de Facebook, amigos e clientes foram indicando. Além disso, 
disponho de veículo para transportar cachorros de grande porte, 
um serviço raro nesta região”, conta Luciano, que também passou a 
oferecer passeios em ônibus para turismo.    

ACOLHIDA PORTUGUESA

 Contar, por meio de narrativas audiovisuais, o momento de 
um parto, uma superação pessoal, uma trajetória profissional, 
documentando com sensibilidade cada história. Este é o trabalho de 
Carolina Goya, roteirista, produtora e diretora de filmes biográficos. 
Formada em Psicologia, ingressou no mundo do cinema, televisão e 
publicidade em Porto Alegre. Trabalhou para empresas do segmento 
e decidiu empreender quando engravidou em 2011. Queria ter mais 
flexibilidade para conciliar maternidade e trabalho. Foi quando criou 
a produtora Bastidores. 
 A empresa estava indo muito bem, mas seguidamente uma 
“pulguinha” a fazia lembrar de uma viagem a Portugal quando fez 
um mochilão em 2007. “Sou luso-brasileira, meus avós vieram do 
Porto. Visitei o país e me senti em casa”. Anos depois, em 2016, já 
casada, viajou novamente, desta vez com o marido. Voltaram para 
o Brasil planejando morar no Porto. “Em março de 2017, vim 
apenas com meu filho, pois entendia que se ele se adaptasse bem à 
escolinha, seria a chave para eu realmente ficar aqui. E fomos muito 
acolhidos. Também queria sentir o mercado, e descobri que não havia 
profissionais fazendo o tipo de audiovisual que eu faço”. Tempos 
depois, o marido foi ao seu encontro. 
 Trabalham juntos em casa, ela faz o atendimento aos clientes, 
roteiros, gravações e direção. Ele cuida da edição. Seus primeiros 
clientes foram amigos portugueses que conquistou aos poucos. E 
eles foram recomendando seu trabalho. “É muito diferente vir para 
cá quando você é turista, os portugueses são muito solícitos. Se você 
vem para morar e trabalhar, percebe que eles são mais reservados. 
Depois que eles entendem seu propósito de vida, tornam-se seus 
grandes amigos”, diz Carolina.

Luciano Gasparini Morais, empreendedor na área de turismo receptivo junto com a esposa Mara Antonia

Mike Taylor, sommelier de vinhos
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Carolina Goya, roteirista, produtora e diretora de filmes biográficos
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Estratégia

Paulo Beck*
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 É básico que uma estratégia esteja baseada no longo prazo, mas se 
o futuro que você projetou estava baseado em premissas que não 
existem mais, fatalmente ela irá levá-lo ao erro.
 Adaptabilidade, flexibilidade, comunicação, liderança, colaboração 
e criatividade, tudo isso mudou. Vivemos um mundo completamente 
diferente. Sabemos que a inovação pode alavancar seu negócio, mas 
como inovar em um ambiente de incertezas? 
 O planejamento estratégico “clássico” foi amplamente difundido 
pelas escolas de negócio há décadas, cujo cerne do plano estava 
baseado numa visão a longo prazo e em um conjunto de passos para 
alcançá-lo. As organizações eram baseadas em comando e controle, 
gerando uma quantidade enorme de “tarefeiros”, ou seja, pessoas 
ótimas em executar tarefas atribuídas a elas, mas que possuem maior 
dificuldade em compreender o que precisa ser feito. 
 Esse novo mundo que se abriu já não segue mais essa lógica. Nos 
damos conta de que o futuro é incerto, e tentar prevê-lo não é uma 
tarefa fácil. Precisamos transformar empresas rapidamente, executar 
novos modelos de gestão baseados em colaboração e criatividade. 
Aqui precisamos de uma estrutura matricial e conectada, não de 
comando e controle.
 Ao se dar conta disso, as empresas estão lançando mão de 
planejamentos que permitam ações efetivas seguindo os horizontes 
de inovação H1 (reforçar), H2 (renovar) e H3 (recriar). Realizar o 
planejamento seguindo os horizontes de inovação não irá, por si 
só, resolver magicamente os seus problemas. É necessária a ação 
e o engajamento de indivíduos. Pessoas essas que, no período de 
pandemia, foram obrigadas a permanecer em casa, e depois de muita 
espera, estão tendo a opção de voltar a trabalhar presencialmente. 
As empresas reabrem seus ambientes para receber os seus 
colaboradores, mas adivinhem só: Eles não querem mais voltar! 

(*) 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

SUA ESTRATÉGIA FOI CONSTRUÍDA 
EM 2019? SAIBA COMO ADAPTÁ-LA 
AO MUNDO PÓS-PANDEMIA.

 Eles estão felizes ao trabalhar em casa, aquela que antes era 
apenas um espaço utilizado para dormir. Os ambientes no qual 
as empresas faziam negócios terão que mudar: os vários andares, 
múltiplos conjuntos de salas comerciais não são mais atrativos. Eles 
querem, agora, viver e usufruir do espaço onde se encontram de 
forma mais integrada. O desenho de qualquer nova estratégia deverá 
contemplar também como atrair e manter pessoas engajadas, nos 
mais distintos formatos.
 Empresas nativas digitais como Uber e Amazon não precisaram 
reordenar sua estratégia para um Novo Mundo, pois os seus clientes 
já eram digitais. Para as empresas tradicionais restou a adaptação, 
pois não há mais tempo para se preparar. 
 Como Jeff Bezos da Amazon sempre fala, só existe uma forma 
de inovar: juntar pessoas inteligentes em uma sala para pensar e 
começar a construir o novo.
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 Amigo e parceiro de pedaladas de Edu, Vinícius Lobato, 45 anos, 
Chief Business Officer (CBO) e sócio fundador (2007) da Brivia - 
empresa de estratégia, experiência e comunicação. Com escritórios 
em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Florianópolis, Rio, Brasília, 
Joinville, São Paulo e Lisboa, a Brivia já atuava no modelo híbrido com 
home office antes de o Coronavírus impor mudanças de hábitos. O 
executivo tem mirado o mercado europeu, acompanhando eventos 
como o Web Summit Lisbon, maior conferência da Europa em 
tecnologia e inovação, bem como feiras internacionais em outros 
países do continente: “Achávamos importante fincar uma bandeira 
em Lisboa para estar conectados ao ecossistema de inovação da 
Europa, pois a pauta transformação digital é muito presente aqui, 
e ela vai ao encontro do trabalho que desenvolvemos na Brivia. 
Em novembro de 2019, abrimos o escritório, mas com foco inicial 
no mercado latino-americano, para levar tecnologia europeia para 
clientes do Brasil. No entanto, estamos olhando a Europa como um 
business, pois a pandemia trouxe algumas reflexões”, ressalta.
 Vinicius observa que, embora os portugueses tenham uma 
cultura tradicional, conservadora, mais demorada para tomar 
decisões, pois os negócios só acontecem com muito planejamento, 
eles são bastante atentos ao que acontece no mundo e receptivos 
às novas ideias.  Prova disso é a capital portuguesa sendo comparada 
ao Silicon Valley (Califórnia, EUA). Uma das razões é o Almada 
Innovation District, na região metropolitana, projeto da Universidade 
Nova de Lisboa para receber startups e outras iniciativas com o 
objetivo de criar uma cidade tecnológica e sustentável.

CONEXÕES DIGITAIS

 A facilidade da tecnologia na nuvem propicia que cantores 
gravem suas vozes num estúdio em Lisboa e arranjos no Brasil, como 
tem feito a Loop Reclame e a Loop Discos, que tem como fundador 
Edu Santos. Desde 2019, vive na capital portuguesa com a esposa 
Manu e os filhos.
 Por meio da Loop Reclame, grava jingles, trilhas, spots, podcasts 
para empresas. Possui um pequeno estúdio em casa. No Brasil, eles 
são maiores e ficam em Porto Alegre e São Paulo, mas também 
grava em outros países. Já a Loop Discos é um selo que agencia 
músicos da cena independente, lançando-os no mercado brasileiro 
e internacional. São mais de 90 nomes, a maior parte do Brasil, alguns 
no Uruguai, Estados Unidos, Dublin, Moçambique, Londres. Business, 
este, que tem se dedicado bastante por conta da grande quantidade 
de novas músicas e artistas nestes recentes anos, com agenda lotada 
até março de 2022. 
 A relação com Portugal é anterior a mudança. Duas bandas 
produzidas pela Loop Discos ganharam o Prêmio EDP Live Bands, 
concurso que leva músicos para se apresentarem no NOS Alive, 
um dos maiores festivais portugueses. Outro trabalho importante 
foi show tributo a Tim Maia, com Tonho Crocco, para oito países 
da Europa, e o lançamento da primeira artista norteamericana 
do selo Loop Discos, DD Dagger, no Festival SXSW, no Texas, em 
2018.  “Um dos trabalhos que fizemos em 2021 foi o lançamento 
da cantora e compositora portuguesa Inês Bispo, que também 
gravou com a banda catarinense Zaka. Gravamos, distribuímos nas 
plataformas, buscamos oportunidades para impulsionar a carreira 
do artista e expandir sua música”, conta Edu, que acompanha as 
pesquisas de consumo e tendências pós pandemia, e diz que a área 
do entretenimento vai crescer muito. 

Edu Sontos, da Loop Reclame e Loop Discos

 Vinícius Lobato, Chief Business Officer e sócio fundador da Brivia
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 Porto Alegre encerra o ano de 2021 com novidades e um ar 
promissor: encontros podendo acontecer, vida voltando, e a vontade 
de compartilhar momentos com quem amamos! Deixo aqui duas 
novas sugestões para que vocês. Anotem como “to do list” para 2022!

ALEGRIAS! 
 Palavra que significa tanto, e que usamos sempre pra felicitar, dar 
parabéns, desejar o melhor... Pois foi essa palavra que o empresário 
Jonas Rocha utilizou pra nomear a casa de eventos situada na Zona 
Sul de Porto Alegre, mas com uma peculiaridade: em BÓSNIO! 
RADOSTI é a palavra, e o espaço traz realmente todas essas 
alegrias... Uma área verde, estruturas para eventos, piscina, hotelaria 
em andamento, e até uma estátua de Buda de 7 metros de altura 
compõem as áreas e fazem a experiência ser uma completa surpresa. 
Entrem no perfil @radostiexperiencia, e vejam mais sobre essa nova 
opção na nossa cidade. 

Patti Sincerona

Patti Leivas*
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VOLTANDO

(*) 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

CIA Athletica Campanha Institucional KV 23x31.indd   1 30/11/2021   12:00

SÉTIMA ARTE!
 Outra novidade com perfume “vintage” é a reabertura do cinema 
no Shopping Olaria no bairro Cidade Baixa. O CINE GRAND CAFÉ 
vem ocupar o espaço do cultuado Guion, que aproximou muitos 
casais e trouxe várias oportunidades de assistir a filmes estrangeiros 
fora do circuito comercial. 
 Sob comando do médico e amante da sétima arte, Marcelo Tiburi, 
o local ganhou ares de novidade com a reforma da arquiteta Carla 
Monteiro. Uma excelente pedida para quem ainda não está muito 
confiante para voltar às grandes salas comerciais, mas ainda quer 
renovar o repertório cinematográfico. Fica na Lima e Silva e tem 
toda a programação no @cinegrandcafe 
 Mostrar o que a nossa cidade tem de bom é um dos meus 
maiores prazeres.Se quiserem ver mais, segue lá no @pattileivas que 
eu tô sempre no GIRO!! Fo
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Um dos recantos do Radosti, 
novo espaço de eventos de 
Porto Alegre

Imagine sua festa neste lugar incrível que é o Radosti



ONNE&ONLY 111

 A afirmação pode parecer curiosa, mas é uma realidade que, 
muitas vezes, passa despercebida. Especialmente após a irrupção da 
COVID-19 quando, de uma hora para outra, milhões de pessoas 
passaram a trabalhar de casa — no Brasil, foram 8,2 milhões de 
trabalhadores nessa situação, de maio a novembro de 2020. Destes, 
43,9% eram homens, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).
 E uma das cenas rotineiras dessa realidade é carregar o notebook 
no colo, às vezes por longas horas. O equipamento gera calor e faz 
com que a temperatura dentro da bolsa escrotal aumente — o 
índice recomendado dentro dos testículos para a produção dos 
espermatozoides é de, no mínimo, dois graus abaixo da temperatura 
corporal. Esse aquecimento excessivo impacta na quantidade e 
qualidade dos gametas, trazendo inclusive danos no DNA destes. 

Prevenção Saúde Masculina

SEU NOTEBOOK PODE 
CAUSAR INFERTILIDADE

 Como resultado, as chances de fertilidade diminuem. Para evitar 
esses prejuízos, o recomendado é que os homens se levantem e se 
exercitem, não ficando tantas horas numa mesma posição. Deve-
se, também, organizar um local de trabalho adequado em que os 
dispositivos que geram calor fiquem sobre uma mesa ou escrivaninha. 
Saunas e banheiras superaquecidas também podem prejudicá-los. 
Profissões e atividades que expõem os homens a esse aquecimento 
da bolsa escrotal têm o mesmo risco, a exemplo de ciclistas, 
motoristas e pilotos de aeronave. Igualmente, infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) podem levar à infecção dos testículos. Para tanto, 
os homens devem fazer exames periódicos e reavaliar fatores de 
risco para sua fertilidade, assim como as mulheres, que se consultam 
rotineiramente com o ginecologista.
 Cada vez mais, o atendimento preventivo começa a integrar a 
linha de cuidados dos pacientes masculinos, principalmente quanto à 
paternidade e otimização da fertilidade. No Centro de Fertilidade do 
Hospital Moinhos de Vento, cerca de 40% dos casais que procuram 
o serviço encontram algum fator associado relacionado ao homem, 
durante a investigação das causas de infertilidade. Por muito tempo, 
esses problemas eram atribuídos basicamente à mulher, dispensando-
se exames como espermograma.
 Hoje, 40% das causas de infertilidade estão relacionadas ao fator 
masculino, 40% ao feminino (como fator tubário e endometriose) e 
20% estão ligadas a problemas hormonais ou, até mesmo, um mix 
que une ambos os gêneros. Portanto, quando usar seu notebook, 
lembre-se de que ele também pode impactar sua saúde reprodutiva. 
Ao fazer essa reflexão, reveja outros estilos de vida que podem ser 
alterados, em benefício de seu bem-estar e no desejo de constituir 
uma família.
 
Dra. Isabel de Almeida - Ginecologia e Obstetrícia - CRM 16091
Coordenadora do Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento
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Cirurgia Plástica - Clínica Kuyven

 Uma questão muito frequente em um consultório de 
cirurgia plástica é a colocação de prótese de silicone em mamas 
que apresentam algum grau de flacidez. AS flacidez mamária é 
causada pelo envelhecimento dos tecidos, após uma gestação,  
por emagrecimento ou por predisposição genética.  Esta é uma 
questão que gera controvérsia até entre especialistas.  É fácil decidir 
quando as mamas não têm flacidez alguma ou quando há uma 
flacidez acentuada. Nos casos limítrofes é necessária uma avaliação 
individualizada e com a participação ativa da paciente.
 Quando queremos aumentar a mama sem flacidez, a colocação 
de próteses de silicone resolve a questão.  Nos casos em que a 
flacidez é acentuada, está indicada a mastopexia com prótese. Neste 
procedimento, além da colocação da prótese, se retira a pele que 
está excedente (flácida) e se reposiciona o mamilo que está caído. 
O resultado é uma nova mama com o volume desejado e com 
a flacidez corrigida. São necessárias cicatrizes maiores que a da 
colocação simples de prótese de mama.

 A decisão sobre o que fazer é mais difícil nos casos intermediários, 
em que a flacidez é pequena ou moderada.  Esta discussão envolve 
auto-avaliação da paciente e seu modo de lidar com cicatrizes 
maiores ou com a persistência de flacidez discreta das mamas.
 Quando se coloca uma prótese em mamas pouco flácidas, 
evidencia-se facilmente que a flacidez diminui, pois o volume mamário 
aumenta, e a quantidade de pele continua a mesma. Ou seja, a mama 
fica mais preenchida, mais firme e arredondada. No entanto, como 
não foi retirada pele, e o mamilo não foi reposicionado (elevado), o 
conjunto mama/prótese pode ficar um pouco mais baixo do que o 
desejado pela paciente. Em alguns casos, mesmo que menos intensa, 
a flacidez residual pode gerar insatisfação.  Por outro lado, muitas 
pacientes têm receio das cicatrizes maiores que a mastopexia impõe.  
Este é o dilema dos casos intermediários e configura uma discussão 
muito frequente nos consultórios de cirurgia plástica. 
 O dilema é entre realizar apenas a colocação de prótese que tem 
cicatriz bem pequena, mas que pode não corrigir completamente 
a queda e flacidez da mama, e a realização da mastopexia com 
prótese que necessita de cicatrizes maiores, mas que remove 
o excesso de pele e eleva a mama reposicionando o mamilo. A 
maneira mais eficaz de resolver este dilema é trazer a paciente para 
dentro desta discussão e perceber o que é mais importante.  Quais 
são as prioridades de cada paciente. Muitas mulheres toleram bem 
mamas discretamente caídas. Outras querem a elevação máxima 
das mamas para não precisar usar sutiã. Outras tem muito receio 
de cicatrizes maiores. Outras não se importam, pois, as cicatrizes 
ficarão escondidas pelo sutiã ou biquíni. Levando em consideração 
cada um destes aspectos, o cirurgião chega ao plano cirúrgico ideal 
para cada paciente. 

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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nAs próteses de silicone 
são muito utilizadas no 

mundo inteiro. Uma 
mama firme, redonda 

e com um volume 
adequado é o sonho 
de muitas mulheres. 

Um aspecto que cativa 
o público feminino é o 

fato de poder escolher o 
formato e tamanho. 
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PRÓTESE DE SILICONE 
QUANDO HÁ FLACIDEZ 
NA MAMA. O QUE FAZER?

QUANDO SE COLOCA UMA 
PRÓTESE EM MAMAS POUCO 
FLÁCIDAS, EVIDENCIA-SE 
FACILMENTE QUE A FLACIDEZ 
DIMINUI, POIS O VOLUME 
MAMÁRIO AUMENTA, E 
A QUANTIDADE DE PELE 
CONTINUA A MESMA. OU SEJA, A 
MAMA FICA MAIS PREENCHIDA, 
MAIS FIRME E ARREDONDADA.



Home Care

TRADIÇÃO, QUALIDADE, CONFIANÇA EM MAIS DE 21 
ANOS NO SEGMENTO DE HOME CARE EXPANDE-SE 
POR MEIO DE SISTEMA DE FRANQUIAS

 Qualidade de vida é um bem almejado por todos. No 
entanto, quando a saúde requer atenção, mas sem a necessidade 
de internação hospitalar, os serviços em domicílio por empresas 
especializadas são um conforto para a família e o paciente. Quem 
traz a experiência em mais de 21 anos no ramo é a ACG Home 
Care, que tem à frente os irmãos Alexandre Moreira Pires, Diretor 
Geral, Mariah Rosa Pires, Diretora de Faturamento, Cristiane Pires 
Marrone, Diretora Assistencial. 
 Pioneiros no segmento, oferecem serviços de enfermagem, 
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, médico 
generalista, e o atendimento da ACG é uma referência, com operações 
em todo Rio Grande do Sul, e franquias em outros estados do país 
lançadas em 2021. Expansão, esta, que vai ao encontro de dados 
divulgados em junho deste ano, via Núcleo Nacional das Empresas 
de Serviços de Atenção Domiciliar – NEAD. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
– FIPE, nos anos 2019 e 2020, o comparativo revelou um aumento 
de 15% do faturamento, muito em razão da pandemia. E o primeiro 
trimestre de 2021 teve um salto por ocasião de falta de leitos nos 
hospitais. 

SERVIÇOS
DE SAÚDE EM 

DOMICÍLIO

CONFORTO PARA A FAMÍLIA E O PACIENTE

 Mesmo trazendo um crescimento atrelado a uma circunstância 
como a pandemia que se espera que acabe, é notório o quanto 
os atendimentos home care têm grande potencial para crescer 
por outros fatores, como por exemplo: muitas famílias utilizam 
esses serviços quando precisam viajar, passar férias, e necessitam de 
atendimento cuidadoso para seu parente. E a ACG é aquele “familiar” 
que dá atenção com conhecimento técnico sobre protocolos de 
saúde associado ao carinho que o paciente precisa, em plantões 
de 6, 12 ou 24 horas, que podem incluir passeios, alimentação, 
acompanhamento na consulta médica. 
 A ideia de lançar a ACG Home Care aconteceu após uma 
experiência pessoal de Alexandre e família: “Um parente idoso recebeu 
diagnóstico de câncer bastante severo e em estágio avançado, mas ele 
queria ficar em casa. Montamos uma equipe e passamos a cuidá-lo, já 
que Cristiane tem formação na área da saúde. Anos depois, ele veio a 
falecer, e pensamos na ideia de levar a nossa experiência de cuidados 
em casa para o mercado. Foi quando surgiu a empresa. Montamos 
nosso modelo de negócios na época, sendo que o atendimento é 
focado na família. Hoje, contamos com uma equipe de 120 pessoas 
atendendo o estado do Rio Grande do Sul”. 
 O empresário destaca o quanto pode ser uma boa alternativa 
para o cliente adotar o home care, uma vez que as operadoras de 
planos de saúde elegem quem tem direito a usar home care de 
acordo com uma tabela específica de pontuação. E este sistema 
ajuda a reduzir custos em até 70%. Como exemplo, um paciente que 
precisa de um ventilador mecânico para oxigenoterapia, mas está 
estável clinicamente, ele só consegue este aparelho na UTI de um 
hospital, e o valor da diária de um leito em uma UTI varia de R$1,5 
mil a R$2 mil em hospitais de padrão médio, mais a aparelhagem 
necessária. No entanto, quando ele pode ser atendido em casa, ele 
desembolsa cerca de 800 reais para a operadora, em média, pela 
diária e com equipamentos.

INVESTIR EM FRANQUIAS ACG HOME CARE

 Após um período de estudos de quatro anos com uma 
consultoria, a ACG Home Care passou a oferecer sua experiência 
empresarial para modalidade de franquia em 2021, contando com 
três franqueados ativos e mais dois finalizando documentação até 
o final do ano, aguardando autorização dos órgãos fiscalizadores 
para operar.
 “A nossa modalidade de franquia é um sistema enxuto de negócios, 
pois desde que pensamos em ofertar ao mercado, queríamos que ela 
fosse acessível para o pequeno investidor, e ser lucrativa com baixo 
custo”. E o franqueado consegue fazer a gestão pelo sistema home 
based. “Percebe-se o quanto esta modalidade pode ser um bom 
negócio, além disso, a pandemia fez com que muitas pessoas saíssem 
dos escritórios e passassem a trabalhar em casa, ou até mesmo 
perderam seus empregos, recebendo suas rescisões, ficando mais 
tempo em casa”, observa Alexandre.  

SISTEMA HOME BASED

 O franqueado precisa ter um médico e enfermeiro responsáveis 
na assinatura da abertura da empresa, entre outras exigências. No 
contexto das orientações para o franqueado, a ACG disponibiliza 
assessorias: contábil; para contratos; faturamento junto a operadoras 
de saúde; farmacêutica; conciliação medicamentosa. Sobre a estrutura 
física, são necessários telefone, internet, computador com impressora, 
área para reuniões. Ele também precisará contratar contador, e 
a ACG disponibiliza profissionais para os franqueados a um custo 
operacional abaixo do mercado. Outros custos, como documentos 
para abertura de empresa deverão estar previstos.
 O empresário faz um alerta sobre a diferença entre franquia de 
empresa de cuidadores de pessoas e franquia de empresa home care: 
“A ACG é a única franquia de home care. O que se vê no mercado 
são franquias de cuidadores, e estas não podem ser homologadas 
pela Anvisa, pois não estão classificadas como empresas da área da 
saúde, portanto, não podem trabalhar com operadoras de saúde. E 
por não conseguir fazer um trabalho com as operadoras, a base de 
lucro delas é muito menor. No entanto, cobram percentuais maiores 
de royalties dos franqueados, que variam mês a mês, sendo que 
os valores mensais da franquia ACG são fixos, alterando somente 
quando muda de ano”. 

Para saber mais sobre como contratar os serviços 
ACG Home Care ou ser um franqueado da marca, 
acesse o site www.acghomecare.com.br

Cristiane Pires Marrone,  Alexandre Moreira Pires e Mariah Rosa Pires, 
diretores da ACG Home Care

Tranquilidade para a família com os 
serviços ACG Home Care

Missão e valores da ACG

Confiança para que o paciente seja acolhido

Profissionais formados na área da saúde qualificam o atendimento
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ARTE E MEDICINA NUM ÚNICO CONCEITO

 A “Perfect Skin by Isa Bianchi” é a primeira Clínica Conceito de 
Florianópolis que alia a arte com a medicina. Idealizada pela atriz, 
doutorada em artes cênicas, pós-graduada em direção teatral “Isa 
Bianchi”, a clínica abriu oficialmente dia 01 de dezembro. 
Situada no edifício Koerich Beiramar Office, a Perfect Skin reúne os 
mais modernos tratamentos para a pele e cabelo, com especialistas 
em dermatologia estética. O objetivo é cuidar de cada paciente 
como uma joia preciosa. “A pérola, símbolo da Perfect Skin by Isa 
Bianchi, significa a pele viçosa que toda mulher gostaria de resgatar”, 
explica Isa Bianchi. 
 A logomarca da clínica, criada pela própria empresária, destaca a 
pérola como símbolo que remete à pele viçosa, beleza e delicadeza. 
“A pérola é o símbolo de Vênus, a deusa da beleza, do amor e da 
prosperidade”, comenta Isa Bianchi.

Corpo e estética

PERFECT SKIN
BY ISA BIANCHI

 A Perfect Skin by Isa Bianchi une o universo da arte com a 
dermatologia estética. Uma clínica modelo em equilíbrio e beleza. 
“Sempre idealizei ser atendida por um médico que me olhasse de 
verdade nos olhos e me enxergasse realmente como uma pessoa 
especial, e não apenas mais uma. A arte tem esse poder de nos 
tornar mais sensíveis, de poder ver além da pintura, além da estética. 
Olhar com os olhos do coração”, explica Isa sobre a união da arte 
com a medicina. 
 A médica dermatologista e técnica responsável, Dra. Cristiane 
Heras, trazem para a Perfect Skin a experiência de mais de 15 anos de 
atuação e formação em São Paulo, Espanha e agora em Florianópolis. 
“Me encantei verdadeiramente pela visão artística da Isa Bianchi, algo 
que sempre senti enquanto realizava minha profissão. Brinco com 
os meus pacientes que me sinto uma artista. Sou muito detalhista e 
primo por resultados naturais, pois o verdadeiro equilíbrio da beleza 

está na naturalidade dos resultados. Tenho por meus pacientes um 
verdadeiro comprometimento, carinho e amor. Na Perfect Skin by Isa 
Bianchi estou me realizando como médica dermatologista, tratando 
a auto estima de cada um. O conceito da Perfect Skin resume 
essencialmente o que acredito e o que desejo proporcionar a todos”, 
diz Dra. Cris Heras inspirada em seus primeiros dias de clínica. 
 Porque clínica conceito de Florianópolis? Por que reúne a arte 
com a medicina, e engloba tudo que Florianópolis tem de melhor, 
ou seja, jovialidade, beleza, naturalidade, segurança, ética, cuidado, 
saúde, elegância, amor, respeito e muito mais. “Na Perfect Skin iremos 
oferecer o máximo de informação sobre os cuidados com a pele e a 
saúde. Desde o primeiro contato com o paciente, ele já começa ser 
tratado com exclusividade, como uma joia preciosa”, finaliza Isa.
 Perfect Skin, a primeira clínica conceito de Florianópolis em 
dermatologia estética, focada em cuidar da autoestima de cada 
paciente, resgatando a beleza natural, assim como um artista restaura 
uma obra de arte. Com cuidado e segurança!

PERFEC SKIN BY ISA BIANCHI
Edifício Koerich Beiramar Office, sala 704
www.perfectskinbyisabianchi.com/

 perfectskinbyisabianchi 
De segunda a sexta das 9h às 18h
Contatos: (48) 98871 2735 / 98871 4493 / 3209 1450
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“SEMPRE IDEALIZEI SER ATENDIDA 
POR UM MÉDICO QUE ME OLHASSE 
DE VERDADE NOS OLHOS E ME 
ENXERGASSE REALMENTE COMO 
UMA PESSOA ESPECIAL, E NÃO 
APENAS MAIS UMA. A ARTE TEM 
ESSE PODER DE NOS TORNAR MAIS 
SENSÍVEIS, DE PODER VER ALÉM DA 
PINTURA, ALÉM DA ESTÉTICA. OLHAR 
COM OS OLHOS DO CORAÇÃO”

 Isa Bianchi

Dra. Cris Heras

Isa Bianchi
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 A beleza pode ser definida como uma combinação de qualidades 
que proporcionam prazer aos sentidos e à mente. A sua percepção 
é multifatorial, dependendo de aspectos genéticos, ambientais e 
culturais, existindo uma grande variedade de definições de estética, 
tendo em conta as preferências individuais. A estética facial influencia 
oportunidades nas relações pessoais e profissionais, estando 
relacionada com uma personalidade extrovertida e maior autoestima 
e autoconfiança. Por sua vez, corresponde fortemente com a estética 
do sorriso - focada na zona da boca -, o centro da comunicação 
na face. Assim, o sorriso desempenha um papel fundamental na 
aparência e na expressão facial.
 Ao longo dos séculos, pintores e escultores tentaram estabelecer 
proporções ideais do corpo humano, sendo provavelmente a teoria 
mais conhecida a Proporção Áurea. As partes, os elementos, as formas, 
as estruturas ou os conjuntos organizados em proporção áurea 
parecem mostrar uma noção de beleza máxima e função mais eficaz. 
 Um sorriso bonito é composto pelo equilíbrio entre dentes, 
gengiva e lábios. Quando uma pessoa mostra de 2mm a 3mm, ou 
mais, a gengiva ao sorrir ou falar (dependendo do autor), estamos 
diante de uma situação chamada de “sorriso gengival”. Tecnicamente 
não apresenta qualquer prejuízo significativo para a saúde, a função 
ou a qualidade de vida. 
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Odontologia Estética e Reabilitadora
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Dra. Adriana Lànger (CRO 10430)
Odontologia Estética e Reabilitadora

www.adrianalanger.com.br / contato@adrianalanger.com.br
Fone: (51) 98192 4938 / 30287576

Rua Miguel Tostes, 880 - 3º andar - Porto Alegre/RS
 dra.adrianalanger

TRATAMENTO 
DO SORRISO 
GENGIVAL

Caso solucionado através de gengivoplastia e ressecção óssea

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

Caso solucionado através da aplicação de toxina botulínica 
nos músculos envolvidos na elevação do lábio superior

 A exposição gengival excessiva, denominada de sorriso gengival, 
constitui uma alteração na estética do sorriso. Para que os clínicos 
possam responder de forma adequada às necessidades e expectativas 
dos seus pacientes é necessário conhecer as causas desta alteração.
Entre as principais causas, posso citar:
• Lábio superior curto
• Hiperatividade dos músculos elevadores do lábio superior
• Crescimento excessivo da maxila no sentido vertical
• Erupção dentária alterada (quando o dente “nasce” pouco)
• Sobre-erupção compensatória (quando houve desgaste dos dentes, 
e há crescimento do osso e gengiva, mantendo a dimensão vertical)
• Sorriso gengival induzido por placa bacteriana (quando ocorreu 
inflamação gengival pela presença de placa, causada por restaurações 
desadaptadas, brackets ortodônticos, entre outros, fatores sistêmicos 
como diabetes, alterações hormonais como na gravidez, puberdade, 
uso de alguns medicamentos.). A gengiva hipertrofia, e mesmo 
quando restabelecida a sua saúde continua com volume aumentado.
 Para ter uma ideia, apresento fotos de dois casos com causas e 
tratamentos diferentes, ressaltando que o objetivo de qualquer que 
seja o tratamento de eleição é alcançar a satisfação do paciente, tanto 
no nível estético quanto funcional, através de um resultado estável a 
longo prazo. A
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 A médica Tiana Burmann, sócia-fundadora do Instituto Burmann 
& Bastos, já realizou mais de 15 mil procedimentos de cirurgias de 
pálpebras e é chamada carinhosamente pelos seus pacientes como 
“a fada dos olhos”. 
 Apaixonada pela profissão, a oftalmologista especialista em 
cirurgia plástica ocular Tiana Burmann dedica seu dia a dia para 
ajudar pacientes a buscarem sua melhor versão. “Procuro realçar 
a beleza natural de cada paciente, valorizando as qualidades e 
disfarçando os defeitos”. 
 Referência em blefaroplastias, Tiana Burmann alia conhecimento, 
experiência e tecnologia para atenuar sinais do envelhecimento 
e resgatar a autoestima dos pacientes. “A blefaroplastia é um 
procedimento minucioso e o resultado harmônico e natural depende 
de detalhes. Os olhos desempenham papel de destaque na harmonia 
facial, podendo realçar a beleza ou causar impressão contrária. Um 
procedimento mal planejado pode ser um desastre estético e inclusive 
funcional. Por isso, a individualização de cada caso é importante e a 
associação de técnicas e tecnologias contribuem para a perfeição nos 
resultados”, destaca a especialista. 

Medicina e Estética

ESCULTORA DE OLHARES  O objetivo sempre é devolver um olhar jovial sem que 
se consiga perceber o que foi feito. A médica ressalta que, os 
benefícios vão além da saúde e da estética, promovendo também 
autoconfiança. “Com pequenos procedimentos transformamos a 
vida das pessoas, pois a autoestima exterior impulsiona a força 
interior. Os pacientes se sentem mais confiantes para enfrentar os 
desafios do dia a dia”, enfatiza.
 Em quase 20 anos de atuação, a profissional agregou ao 
currículo uma pós-graduação em Medicina Estética, um doutorado 
em Oftalmologia, na USP, e dezenas de cursos de extensão no 
Brasil e no exterior. Tamanha dedicação tornou a especialista 
referência nacional e seu trabalho é reconhecido nas redes sociais 
por #olhosdetiana. Como resultado atende pacientes de todas as 
regiões do Brasil e do exterior. 
 Tiana Burmann passou a combinar técnicas cirúrgicas com 
procedimentos estéticos conservadores para tratamento de 
pálpebras, nem sempre invasivos, como laser, botox, ultrassom, 
bioestimuladores, entre outros, buscando o melhor a cada paciente. 
“Montamos protocolos próprios e individualizados de tratamento 
de rejuvenescimento da área palpebral. Inclusive elaboramos uma 
técnica nova que está em vias de publicação científica”, anuncia. 

INSTITUTO BURMANN & BASTOS

 Trabalhando sobre os pilares “Saúde, Bem-estar e Beleza” ela 
fundou o Instituto Burmann & Bastos juntamente com o médico 
Fernando Bastos. Com o propósito de cuidar integralmente do bem-
estar dos pacientes, a clínica multidisciplinar é um verdadeiro castelo 
da saúde e da beleza.  
 O espaço requintado une as mais destacadas e modernas 
tecnologias associadas a uma equipe multidisciplinar experiente e 
qualificada e um padrão de atendimento exclusivo. “Contamos com 
um serviço próprio de Concierge que auxilia toda a jornada do 
paciente. Recebemos pacientes de outras regiões do País e do exterior 
no aeroporto, providenciamos hospedagem e os acompanhamos 
durante toda a sua estadia em Porto Alegre”, explica Tiana Burmann 
sobre os processos estabelecidos para oferecer todo o apoio e 
conforto àqueles que buscam o Instituto Burmann & Bastos. 

 institutoburmannebastos

Tiana Burmann:  “O olhar é a janela da alma” 

Fernando Bastos
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Tecnologia de ponta para procedimentos estéticos

Além da saúde e da estética, os procedimentos 
trazem autoconfiança aos pacientes.

“COM PEQUENOS PROCEDIMENTOS 
TRANSFORMAMOS A VIDA DAS 
PESSOAS, POIS A AUTOESTIMA EXTERIOR 
IMPULSIONA A FORÇA INTERIOR.

Tiana Burmann



122 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 123

Fo
to

: E
du

ar
do

 C
ar

ne
iro

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

 A magia da arte aciona uma reação emocional. E, se conhecemos 
a história da obra e do criador, a percepção daquilo que vemos e 
sentimos é potencializada. O artista Rogério Pessôa, como o arquiteto 
que se submete ao efeito do material incorporado na obra, adota 
na estrutura de suas criações autorais recentes galhos de árvores 
e sarrafos de madeira que dão as linhas de suas “construções”. A 
volumetria é completada pela cerâmica com o tom da terra que 
molda com estilo único as suas Casas dos Olhos Fechados. Sim, 
porque a arte está em um lugar onde só os artistas frequentam. E, 
se a inspiração vem das memórias afetivas, então o vazio e o silêncio 
adquirem corpo e voz que vêm do coração.
 Com a pandemia, Pessôa seguiu para o Litoral Sul: retornou com 
a família para sua cidade natal, Rio Grande, junto à praia do Cassino, 
para que seu filho desfrutasse de espaço e da natureza. Adivinha. 
Quem desfrutou dos efeitos benéficos do cenário foi o pai. Com 
a mudança, emergiram as memórias de quando ele brincava com o 
irmão dentro das casas vazias na baixa temporada. Era a inspiração 
trazida pelas lembranças da sua própria infância, gerando uma vila 
com miniaturas de casas (bem) assombradas unindo o imaginário 
infantil com o fazer do artista.

Artes Visuais

 – Naquela época, morar na praia no inverno era morar em um 
vilarejo vazio, com casas fechadas e apenas a circulação do vento. 
As ruas e os pátios dos vizinhos eram parte de nossas brincadeiras 
que combinavam com o cenário. Se a brincadeira era de Forte 
Apache, escolhíamos uma casa que se parecesse com um forte, 
se fosse para fazer um piquenique, íamos aonde tivesse um bom 
alpendre, se era para subir no telhado, tínhamos locais certos para 
escalada – conta Pessôa.
 Ao explicar que “essas lembranças invariavelmente vêm com os 
olhos fechados para melhor fixar os detalhes”, o artista justifica o 
nome desta série (Casas dos Olhos Fechados). É muito gratificante 
acompanhar o resultado da criatividade dos artistas e os processos 
evolutivos de suas obras.
 – Gosto de pensar em coleção, isso dá mais força e impacto a 
variantes e possibilidades estéticas. Nada é gratuito ou por acaso – 
essa relação de pensar em série ajuda no foco e no potencial de um 
todo (já imaginando uma exposição). Agora coloquei como meta 12 
peças (casas-galhos), cada uma com história distinta (magia e fantasia) 
que pretendo transformar em fábula – ressalta Pessôa.  
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ARQUITETURA

ARTEDA

 Criando desta maneira, o artista forma uma unidade, que será 
exibida em uma exposição individual que estou encaminhando. 
Fico imaginando o conjunto de casas térreas, algumas de mais de 
um pavimento, sobre palafitas, com esqueleto orgânico formado por 
galhos ou estruturadas em pequenos sarrafos de madeira. Dessa 
maneira, as escalas são diversas, determinadas até mesmo pelos 
tamanhos dos galhos coletados ao acaso durante caminhadas do 
construtor. Já os pesos das casas deste condomínio variam de cinco a 
dez quilos.
 – A diferenciação estética da forma como são produzidas está 
relacionada ao tipo de material, sarrafo ou galho, em razão do 
acabamento ser mais ou menos orgânico na forma de modelar a 
argila. Esta forma gestual, com a presença marcante da “costura” e da 
ferramenta fazem a interlocução com minha trajetória e acervo. O 
modelado solto e descompromissado, a repetição de movimentos da 
costura e o caráter orgânico são os principais elos comuns do meu 
trabalho – analisa o artista.
 Mas nem sempre houve clareza de suas escolhas desde o princípio 
o que, contudo, não gerou amarras que contrariariam sua natureza. 
Pessôa conta que entrou na faculdade certo de que iria para a pintura 
e o desenho, as expressões artísticas com as quais mais se identificava 
e, de certa forma, já praticava. “Todavia, logo na entrada do Instituto 
de Artes, eu, muito ‘verde’, me deparei com professores e colegas 
que utilizavam um vocabulário e uma ‘viagem’ estética que eu não 
compreendia”, conta o artista.
 Do mesmo modo que é interessante acompanhar as inspirações, 
também saber mais do percurso acadêmico e seus percalços torna 
o artista mais próximo de nós. Mas o que mesmo aconteceu com 
Pessôa na faculdade que o levou a começar sua relação com a 
cerâmica? Ele conta com gosto tudo sobre esses primórdios:
 – As razões e os porquês dos traços e das pinturas eram muito 
carregados de psicologia e conceito, pelos quais eu não estava maduro 
para esse entendimento. Quando descobri a cerâmica e a escultura, 
foi mais ou menos como entrar em uma cozinha, onde as formas de 
se expressar são mais baseadas ou, pelo menos, devem atender a 
questões mais técnicas e palpáveis. Essa sensação de compreensão do 
que era ou não importante para a construção das peças me ajudava 
a entender de forma mais prática os caminhos a serem buscados.

 Mas cada técnica tem sua, digamos, personalidade. Pessôa conta 
que compreendeu que “é necessário se impor diante da cerâmica, 
de forma que se possa conduzir o almejado”. Achei interessante a 
forma dele descrever essa relação, ao explicar que “a cerâmica aceita 
tudo, todavia essa amplitude de possibilidades por vezes pode ser 
perigosamente o canto da sereia, uma vez que os vários caminhos 
poderão confundir em relação ao foco e estilo”. O artista diz ainda 
que fez todo o diferencial para ele que o fato de a cerâmica “casar’ 
com qualquer outro material (o ferro e agora a madeira), o que a 
lança para um tipo de trabalho que tem uma nova significação, dando 
um caráter escultórico bem mais livre na sua condição de obra: a 
obra deixa de ser rotulada como peça cerâmica e passa a ser uma 
escultura (sem amarras)”.
 Memórias de vento, frio e silêncio, madeira e cerâmica entremeadas 
de paradas para o café, “necessárias para relaxar e se afastar um 
pouco da produção” prometem uma exposição cheia de histórias e 
arte de Rogério Pessôa. Acompanho seu trabalho, que conheci em 
uma Mostra Casa&Cia à beira do Guaíba, de onde emergiam juncos 
de metal e cerâmica, desde então inesquecíveis para mim, assim como 
as imagens destas casas que equilibram vida e arte.
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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

Artes Visuais

 O universo das artes visuais sob o prisma da atividade de curadoria 
usualmente é balizado por elementos imprescindíveis: parâmetros 
técnicos e teóricos - a história da arte; a poética do artista, entre 
outros que, quando associados à possibilidade de acompanhar o fazer 
artístico continuado, a tornam mais instigante. 
 Essa atividade me proporcionou o privilégio de acessar produções 
e artistas das mais diversas técnicas. Há algum tempo, observo uma 
aproximação entre as propostas de quatro fotógrafas e seus projetos 
similares: Sílvia Dornelles, Andréa Barros, Fernanda Garcia e Anelise 

Barra Ferreira que realizam suas pesquisas a partir da natureza; para 
ser mais preciso fragmentos desta, ou seja, folhas e flores. 
 Embora desenvolvido segundo mesmo tema, o processo de 
investigação destas quatro fotógrafas ocorre em observância 
às questões de cunho pessoal e intransferível (e não poderia 
ser diferente, é claro). Andréa Barros salienta a importância do 
exercício continuado: “a natureza em flor com suas inúmeras 
formas e flores, aos poucos, foi encontrando o universo abstrato 
como forma de expressão”. 

 Fernanda Garcia descreve a amplitude de elementos que 
condicionaram o processo: “procuro captar a ‘essência da vida’ através 
da contemplação da natureza. São as cores, as formas, o movimento, 
a beleza, a diversidade, as imperfeições, o tempo e a luz natural que 
inspiram o meu trabalho”. 
 Anelise Barra Ferreira comenta sobre os suportes de sua pesquisa: 
“a passagem do tempo, a efemeridade da vida ganha forma e cor 
em folhas, que encontro no meu jardim ou na feira ao lado de casa, 
ao sensibilizá-las pela “técnica” denominada fitotipia - impressão de 
imagens em vegetais”. 
 Diante das incontáveis possibilidades do fazer artístico, Sílvia 
Dornelles conclui: “diferentes prismas, frente ao mesmo elemento, 
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#INPROGRESS
04 FOTÓGRAFAS E UM TEMA 

traduzem a diversidade de registros que podemos obter por meio 
das lentes de uma câmera, revelando a magnitude do ecossistema 
ao nosso redor. A busca pelo melhor ângulo é a busca pela melhor 
transcrição da linguagem estabelecida entre a emoção da descoberta 
e o registro fotográfico”. 
 Embora suspeito, recomendo o trabalho destas artistas 
disponível em: 

 fernanda_garcia_photography 
 sildornelles 
 anelise_barra_ferreira 
 andreabarros_photomobile Andréa Barros

Anelise Barra Ferreira

Sílvia Dornelles

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

Variedades

Century Park Living oferece moradia temporária com tecnologia e conforto em Porto Alegre

 Atendendo a uma demanda de espaços modernos e práticos, o Century Park Living é um empreendimento diferenciado. Localizado 
no bairro Cidade Baixa e conectado a diversos pontos importantes de Porto Alegre, oferece moradia descomplicada e tecnológica. Os 
studios são mobiliados e estão prontos para receber tanto quem busca hospedagem por um curto período quanto quem quer morar por 
mais tempo. O Century Park Living é um produto da My Way, especializada na gestão de imóveis por assinatura. Com o conceito “living as 
a service”, a empresa une proprietários investidores a pessoas que buscam liberdade e flexibilidade em sua forma de morar.

 viver.myway
www.vivermyway.com.br 
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Multiverso Experience chega ao Cais Embarcadero
com exposição sobre Van Gogh

 Transcendendo o real e o virtual, o Multiverso Experience 
finalmente chegou ao Cais Embarcadero, localizado em um dos 
armazéns do pavilhão A7 do empreendimento. Unindo conteúdos 
digitais, sistemas audiovisuais, interatividade e criatividade, o Multiverso 
Experience oferece a oportunidade de visitarmos diversos universos 
de forma divertida e totalmente imersiva. Para sua abertura em 
Porto Alegre, o tema escolhido foi a vida e obra de Van Gogh, um 
dos maiores representantes da pintura pós-impressionista no mundo.

 multiverso.experience
www.multiversoexperience.com.br 

Veredicto apresenta coleção “Empatia!” para o verão 2022

 A nova coleção da Veredicto é a cara do verão! Com cartela de 
cores agradável e muita luminosidade, a coleção “Empatia!” reúne 
peças com acabamentos marcantes, transitando entre o básico e o 
inusitado. A marca utiliza materiais nobres e conta com apresentação 
cuidadosa, valorizando a feminilidade. As peças presentes nesta nova 
coleção chamam atenção também pelo delineado da silhueta, com 
decotes, cavas e mangas estudados para proporcionar conforto e 
desenhar o corpo.

 veredicto_veste
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Moni lança “Preservar”, coleção cápsula
produzida com linho sustentável

 Atenta aos movimentos da moda, a Moni apresenta sua nova 
coleção cápsula, Preservar. Produzida através da utilização de um 
linho ecológico e com fabricação 100% manual, a empresa de Flores 
da Cunha/RS traz como conceito a preservação da natureza e das 
pessoas. As criações apresentadas pela marca buscam o resgate da 
autoestima feminina, incentivando todas as mulheres a preservarem 
tudo aquilo que as torna únicas. A coleção conta com 12 modelos 
diversos, incluindo um casaco de lã natural e sem tingimento, e recebe 
o selo Feito na Serra Gaúcha, projeto que ajuda no desenvolvimento 
de processos criativos relacionados à sustentabilidade.

 use.moni
www.moni.ind.br

Websérie “Vozes Negras Importam” apresenta a trajetória 
de artistas negros do RS

 Marcando os 50 anos do Dia da Consciência Negra no Brasil, 
a websérie “Vozes Negras Importam” teve seu lançamento no 
último dia 20 de novembro. O projeto tem o objetivo de tratar de 
questões culturais, sociais e políticas, apresentando um panorama 
da arte negra produzida no Rio Grande do Sul. Cristal, Geda, 
Glau Barros, Graziela Pires e Dejeane Arrué (50 Tons de Preta), 
Jorge Foques, Luana Fernandes, Marietti Fialho, Pâmela Amaro, 
Paulo Dionisio, Rafa Rafuagi, Serginho Moah e Valéria Barcellos 
apresentam através de conversas suas batalhas e dificuldades 
pessoais e artísticas, bem como conquistas e vitórias da carreira. 
Os episódios estão sendo liberados no Youtube e através do site 
www.vozesnegrasimportam.com.br.

 vozesnegrasimportam
www.vozesnegrasimportam.com.br
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Por Criz Azevedo

 Comer e beber está entre os maiores prazeres da vida. E quando 
esse momento traz uma combinação de experiências com paisagens 
que fogem ao cotidiano, a satisfação pode estar em singelezas e 
pequenos luxos, como matas e florestas para caçar cogumelos, 
nas visitas a feiras de rua de uma charmosa província rural, no 
compartilhamento de saberes de um chef local em uma viagem, na 
história de um vinho contada pelo proprietário em sua cave.

Turismo Gastronômico

EXPEDIÇÕES 
COM GARFO 
E TAÇA

ROTAS DAS UVAS E OUTRAS PAISAGENS

 Narrativas sobre vinhos de forma descomplicada, leve e agradável, 
com conteúdo consistente sobre o que está por trás daquele rótulo, 
vinhedo, região. Associado a isso, um almoço sob uma parreira, ou 
um jantar harmonizado numa sequência de serviços em que cada 
etapa é apreciada com taças em punho. Pois a Vinho e Arte, de Maria 
Amélia Duarte Flores, graduada no Curso Superior de Tecnologia em 
Viticultura e Enologia em Bento Gonçalves, com estágios na Chandon 
e vinícolas da argentina Mendoza, desde 2003 realiza viagens e 
experiências em que o vinho seja o fio condutor. 
 Há degustações que acontecem tanto em Porto Alegre, no seu 
espaço dentro do Hotel Plaza San Rafael, quanto em restaurantes 
como Koh Pee Pee, Le Bateau Ivre. E os passeios podem ser na Serra 
Gaúcha, na região da Campanha do Rio Grande do Sul, em Santa 
Catarina onde concentram-se os vinhos de altitude. “Razões para 
percorrer as estradas por este Brasil não faltam. E elas estão sendo 
cada vez mais apreciadas pelos enófilos em vista das restrições com 
relação à pandemia”, justifica Maria.
 Mas não só de terroir brasileiro os pequenos grupos de Maria 
Amélia vão explorando o mapa das uvas. Países como Uruguai, 
Argentina, Chile, França, Itália, Espanha, Portugal, África do Sul, já 
receberam brasileiros ávidos por brindar nessas paragens, sedentos 
por conhecer a história do lugar, conversar com o enólogo e o 
proprietário, culminando com um almoço memorável, ou um jantar 
de girar guardanapo com tanta energia boa, preparado por um chef 
convidado.  Bem provável que os clientes criem uma confraria no 
WhatsApp para terem um novo pretexto para se encontrar. Em uma 
mesa, viram “novos amigos de infância”, trocam impressões sobre a 
bebida de Baco, relatam curiosidades de suas vivências em adegas. 
Afinal, o vinho incita a sociabilidade. Para saber sobre os roteiros de 
Maria, acesse a programação via @vinhoearte.

 vinhoearte

IMERSÃO NA CULTURA GASTRONÔMICA LOCAL

 A lembrança da avó preparando quitutes faz parte das memórias 
afetivas do chef mato-grossense Paulo Machado que se inspirava na 
matriarca criando seus próprios sanduíches, aos 10 anos de idade. 
A vida o levou para São Paulo para estudar Direito e completar 
uma pós-graduação, mas não se via atuando o resto da vida como 
advogado. Curtia assistir a programas de culinária pela TV e testar 
receitas. Após uma passagem por Lyon, na França, para cursos 
na escola do mestre Paul Bocuse, decidiu que direcionaria sua 
carreira para a cozinha. Trabalhou em restaurantes, graduou-se 
em Gastronomia, bem como um mestrado na área pela escola 
Anhembi-Morumbi. Dedicou-se à vida acadêmica e criou o 
Instituto de Pesquisas em Patrimônio Alimentar Paulo Machado, 
trabalhando com consultoria e assinando cardápios de cozinha 
regional quando requisitado. 
 O conhecimento sobre alimentos o fez ser convidado para eventos 
nas embaixadas do Brasil para cerca de 15 países, e apresentar pratos 
da nossa culinária. Não demorou para que as pessoas perguntassem 
se poderiam viajar com Paulo. Então, surgiu a ideia de criar o Brasil 
Food Safaris com a sócia Polliana Thomé, que realiza viagens para 
lugares exclusivos com foco na gastronomia local. 
 Em suas expedições, há aulas práticas com cozinheiros e chefs 
daquela região, visita a mercados públicos com o grupo, bem como 
atrações que envolvam cultura e natureza, com a presença de um 
anfitrião local. “Mais de 120 pessoas já viajaram conosco, movidas pela 
paixão à gastronomia”, destaca Paulo.
 Entre os países que a Brasil Food Safari levou seus grupos destacam-
se Japão, Eslovênia, Peru, Colômbia, e estão sendo desenhados roteiros 
para Nova Iorque, Itália, França, regiões dos Pirineus, Catalunha, olivais 
na Espanha, país que atualmente Paulo vive. 
 Na geografia brasileira, Porto Alegre, Serra Gaúcha, Pantanal, 
Amazônia já marcaram presença, sendo que, em janeiro de 2022, 
tem Vale dos Vinhedos, e Amazônia em fevereiro. Para saber sobre os 
roteiros, acesse o site brasilfoodsafaris.com

 foodsafaris

Vinícola Dal Pizzol, em Bento Gonçalves, 
um dos roteiros da Vinho e Arte
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São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, entre as regiões que 
a Brasil Food Safaris já levou seus grupos de viajantes
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 Campos de lavanda na Provence,  na França, em um dos roteiros da Vinho e Arte 

Paulo Machado nas experiências gastronômicas do 
Parador Hampel em São Francisco de Paula
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BAGAGEM RECHEADA DE SABORES

 Tão ou mais lotadas que as malas do chef Vico Crocco com 
temperos são os carimbos em seu passaporte. Um dia ele está no 
Brasil; outro no Uruguai. Semana que vem pode ser na Suíça, ou alguma 
cidadezinha no interior da França, Bélgica, Alemanha e além-fronteiras. 
Desde a adolescência já era um globe-trotter, tendo morado nos 
Estados Unidos para realizar intercâmbio e, na sequência, países da 
Europa, 12 anos deles na Alemanha. 
 A dedicação à gastronomia aconteceu de maneira orgânica, 
enquanto cursava Engenharia de Produção em Munique. “Até que 
decidi pela arte de cozinhar, estudando em escolas referência como 
a JRE Akademie, junto ao Rio Mosel, terra dos melhores vinhos 
Riesling do mundo, trabalhando em restaurantes estrelados pelo Guia 
Michelin e com chefs renomados: Ulf Dörge, do Walter&Benjamin; 
Harald Russel, do Rüssels Landhaus St.Urban, ambos na Alemanha; 
Peter Goossens, do Hof Van Cleve, na Bélgica”, conta Vico. 
 De volta ao Brasil em 2012, assinou cardápios e cozinhou em 
várias oportunidades para eventos, não somente em Porto Alegre, 
sua terra natal. Embaixadas do Brasil em Paris, Roma, Berlim fazem 
parte do currículo de Vico, levando técnicas da cozinha internacional 
para pratos brasileiros numa leitura própria contemporânea. 
 Nas suas viagens, carrega uma mala lotada de insumos para 
seus preparos, que volta abarrotada com ingredientes do país que 
está visitando. Em uma delas, viajou como convidado à Provence, 
acompanhando um grupo de brasileiros hospedados em uma antiga 
vila nas colinas Gordes du Verdun, incluindo no roteiro feiras de rua 
para escolher os itens que fariam parte dos almoços e jantares. 
 Atualmente, divide-se entre Porto Alegre e Manantiales 
(Maldonado – Uruguai), cidades onde a família Crocco, por meio do 
Crocco Studio, tem suas bases há muitas décadas, desenvolvendo 
projetos em design, e há mais de cinco anos no Uruguai a construção 
de uma relação profissional também pela gastronomia. Nestes 
espaços, o chef costuma realizar degustações para grupos fechados 
e eventos abertos. Entre as iniciativas já realizadas no Crocco Studio 
em Porto Alegre destacam-se almoços e jantares temáticos com 
pratos da culinária de regiões que têm grande intimidade – Bahia, 
Comida do Cerrado, Portugal, Alemanha, França – suas expedições 
por meio da comida.

 vicocrocco

CESTA NA MÃO E COGUMELOS NA MIRA

 Imagine você caminhando numa floresta, com uma cesta em mãos, 
indo caçar cogumelos, identificar espécies, inclusive aquelas de cor 
vermelha muito viva como das ilustrações tradicionais da literatura 
infantil. A cena pode remeter a algo lúdico, e você incorporar um 
personagem de um conto dos Irmãos Grimm ou Charles Perrault. 
No entanto, não é ficção. Acontece bem perto de nós, seja no outono 
na Serra Gaúcha, seja em temperaturas quentes e úmidas do sudeste 
brasileiro e outros biomas. Vivenciar esses momentos têm sido uma 
das experiências criadas pelo biólogo Jeferson Müller Timm. 
 Fã de cogumelos, já gostava de desbravar matas e praticar um de 
seus hobbies, a fotografia, bem antes de ser bolsista de um grupo 
de pesquisa no Mestrado em Engenharia Civil pela Unisinos. Na 
universidade registrou e catalogou um rico material que estava quase 
destinado a ficar engavetado quando acendeu a luzinha de lançar 
um livro. Mas como viabilizar uma publicação impressa e ter venda 
garantida? Então lançou um crowdfunding (financiamento coletivo) 
pela internet. “Para divulgar o livro e conquistar adesão de potenciais 
compradores, tive a ideia de levar a experiência de campo - a caça 
aos cogumelos - para pequenos grupos, ensinando sobre quais são 
comestíveis, quais são tóxicos, como fazer a coleta, como limpar, 
como armazenar, o porquê usar cesta e não saco plástico”, destaca 
Jeferson.  Além disso, foi preparado um almoço pelo chef Marcos 
Livi, proprietário do Parador Hampel, em São Francisco de Paula, 
com cogumelos. 
 Isto foi em 2018. De lá para cá, outras edições aconteceram, 
incluindo chefs como Rodrigo Bellora, do Valle Rustico, em Garibaldi, 
Giordano Tarso, do Colheita Butique Sazonal, em Pinto Bandeira, 
além de oportunidades apenas com gastronomia para divulgar seu 
crowdfunding. E o objetivo foi alcançado ainda em 2018, com 1.500 
livros esgotados. 
 Neste momento, Jeferson está trabalhando na campanha para a 
próxima edição revista e ampliada do livro “Primavera Fungi – Guia 
de Fungos do Sul do Brasil”, (sim, o cogumelo é um tipo de fungo). 
Para saber quando acontece os próximos eventos, acompanhe: 
primaverafungi.com.

 primaverafunghi 
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Jeferson Müller coletando cogumelos na Serra Gaúcha 
em uma de suas atividades de campo

Vico Crocco realiza eventos particulares e abertos ao público em seus studios 
no Brasil e Uruguai, além de iniciativas em outros países quando requisitado
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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
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fastermail.com.br      comercial@fastermail.com.br

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

DECORAÇÃO

Artezan
Av. Nilo Peçanha, 1288
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3110 3859 
www.artezantapetes.com.br

 artezantapetes
 
Balbueno Tapetes
Porto Alegre/RS

 (51) 99961 3912 - loja Nilo Peçanha
 balbuenotapetes

Bela Vista Cortinas
Coronel Lucas de Oliveira, 1694
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3331 3690

 (51)98125 0267
atendimento@belavistacortinas.com.br
www.belavistacortinas.com.br

 belavistacortinas
 belavistacortinas

Casa das Cortinas & Persianas 
Tito Beccon, 1110
Santiago/RS
Fones: (55) 3251 5307 / 99131 8243 
casadascortinas_santiago@yahoo.com.br

 casa.dascortinasepersianas 

Casa Do Granito
Porto Alegre/RS

 (51) 98165 7688
 casadogranitoltda

Casiere Interiores
Porto Alegre/RS
Silva Jardim, 299
Fone: (51) 3371 3332

 casiereinteriores
www.casiere.com

Daniele Koetz Arquitetura
Avenida Ipiranga 7467/823 - Rossi Business
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3029 8894/99179 5010
www.danielekoetzarquitetura.com.br
contato@danielekoetzarquitetura.com.br

 danielekoetzarquitetura
 danielekoetzarquitetura 

De Carli Selected Stones
Porto Alegre/RS
www.dcmg.com.br

 decarlimarmores

Dell Anno
Porto Alegre/RS
Nilo Peçanha , 2266 
Fone: (51) 3221 1000
dlucamoveis@terra.com.br
www.dellanno.com.br

 dellannopoa

Deisy Todeschini Atelier
Porto Alegre/RS

 deisytodeschiniatelier
 (51) 99981 6335

Delevati Móveis e Esquadrias
Av. Alceu Carvalho, 549
Santiago/RS
delevatimoveis@hotmail.com
Fone: (55) 3251 4157

 Delevati Delevati e
Delevati Móveis e Esquadrias.

 Delevati Delevati e
Delevati Móveis e Esquadrias

Don Artesano
Rua Candido Benicio, 3650
Rio de Janeiro/RJ
Fone: (21) 3995 2541
comercial@donartesano.com.br

Enio Brites
Arquiteto
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 99123 3219
enio@britesarquitetos.com.br

 enio_brites
 britesarquitetos

Elevato Materiais de Construção 
e Decoração
Porto Alegre RS 
Av. do Forte, 500
Fone: (51) 3349.0200
claudia@elevato.com.br

Essencial Iluminação 
Av São Pedro, 1201 / loja 01-02
Fones: (51) 3117 1050 / 3041 9844

 (51) 99367 0263
compras@essencialiluminação.com.br

 essencialiluminacao

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

 florenseportoalegre

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
gobbinovelle.com.br

 gobbinovelle

Granitos.com
RS 324 km 274/35
Nova Araçá/RS
Fone: (54)3275 0044
www.granitos.com/site

 granitoscom

Halsen Engenharia
Porto Alegre/RS
samuel@halsen.com.br
mateus@halsen.com.br

 halsen_engenharia

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

Kali arquitetura
Rua Marcelo Gama, 1412 sala 601
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 99152 4455
kaliarquitetura.com

 kaliarquitetura

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

 /ladrilhart
 ladrilhart

www.ladrilhart.com.br

La Tabla Interiores 
Shopping DC Navegantes
R. Frederico Mentz, 1561
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3557 0683

 latablainteriores

Marilia Warken
Arquiteta
Warken Arquitetura
b|w Home
Rua Sapiranga, 90 sala 1303
Novo Hamburgo/RS
Fones: (51) 3592 2883 / 9 9988 3477
www.warkenarquitetura.com.br
mariliawarken@terra.com.br

 warkenarquitetura
 WARKENARQUITETURA

Micael Salvi Arquitetura 
Rua Mauricio Cardoso, 72, sobreloja 01 
Carlos Barbosa/RS
Fone: (54) 99914 2537
www.micaelsalviarquitetura.com.br
arquiteto.micasalvi@gmail.com

 Micael Salvi Arquitetura
 micasalvi.arquiteto

ML Mármores e Granitos
RST 470, KM 127
Nova Prata/RS
Fone: (54) 3242 1188
financeiro@mlpolidora.com.br 
www.mlpolidora.com.br

Móveis Holzwerken
Av. Porto Alegre, 1960
Dois irmãos/RS
moveis@holzwerken.com.br
www.holzwerken.com.br

 moveisholzwerken

Portobello Shop
Nilo Peçanha 
Rua Nilo Peçanha 2338
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3076 4414

 portobelloshopnilo

Polido Arquitetura
Fones: (51) 3330 6510 / 99651 1435
arquitetura@polidoarquitetura.com.br
www.polidoarquitetura.com.br

 polidoarquitetura

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

 qualitasul 

Rosa Tropicana
Rua 25 de julho, 1152
Novo Hamburgo RS
Fones:  (51) 99225 2266 / 3527 2129
italo@rosatropicana.com.br

 rosatropicana

Rk Reformas e Construções
Porto Alegre/RS

 rkreformaseconstrucoes
 (51) 99639 0385

Silvia Muccillo
Av. Iguaçu, 495 sala 403
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 981289532 

 silviamuccillo_arquitetos 

SM Concept
Av. Teixeira Mendes, 1280
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3333 0606

 smconcept

Só Pedras
Rua São Leopoldo, 777
Novo Hamburgo/RS
Fone: (51) 3581 4747

 sopedrasnovohamburgo
 sopedrasnh

Sulina Iluminação
Av. Pernambuco, 2323
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3030 8200
Av. Boqueirão, 770
Canoas/RS
www.sulinailuminacao.com.br
sulina@sulinailuminacao.com.br

 sulinailuminacao

Suzi Vassão Arquitetura
Porto Alegre/RS

 (51) 99121 0687
 suziarquitetura

Vanessa Heck Arquitetura
Porto Alegre/RS
Fone: (51)99362 2793
www.vanessaheck.com
vanessa@vanessaheck.com

 vanessaheck_arquitetura
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