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 Sempre pensando nos leitores, a Revista Onne & Only, em sua quinta edição, 
vem recheada de temas escolhidos para o total deleite de sua leitura. A matéria do 
universo dos cassinos, representado não somente por “Vegas”, recebeu um espaço 
para contemplar a arquitetura e os atrativos, que vão além dos jogos, deste mundo 
de fantasia. Aposta certeira.
 A arte vem apreciada com um artigo exclusivo do marchand Renato Rosa, 
pesquisador e coautor do “Dicionário de Artes Plásticas no Rio Grande do Sul”, 
sobre o artista plástico Henrique Fuhro.
Lembrando da temporada de férias, pois viajar é preciso, apresentamos dicas do 
editor-chefe e idealizador dos guias O Viajante, Zizo Asnis. Falando em viagens, para 
fugir do frio, a colunista Martha Chagas traça um roteiro de possibilidades do que 
fazer em Londres, no verão. 
 O professor, articulista e consultor gaúcho Fernando Luís Schüler, criador e 
curador do Projeto Fronteiras do Pensamento, fala sobre o seu métier em entrevista 
única para a Onne. O evento gastronômico ChefsFourOnne, nesta rodada, reúne 
os chefs Rafael Jacobi, Floriano Spiess, Diego Andino e Natália Tussi com a receita de 
Polvo com Balontine de Linguado Recheado com Budin de Camarão e Arroz Thai. 
Sabores inesquecíveis para vocês.
 Fique por dentro da cena gaúcha do décor e arquitetura, o Circuito Onne 
Decoração exibe projetos, assinados por badalados arquitetos, designers e 
decoradores. Falando em moda, uma entrevista encantadora com o ícone Rui Spohr 
e uma análise sobre o inverno 2016 por nossas colunistas. 
 Gramado, com suas incontáveis atrações e novidades, mereceu um espaço 
de destaque novamente na publicação.  Contemplamos programações turísticas, 
gastronômicas, hoteleiras e de entretenimento, além de sugestões de decoração. 
Um luxo na Serra Gaúcha.
 Como não poderia deixar de faltar, saúde, empreendedorismo, literatura, 
comportamento, dicas de compra, entre outros assuntos, foram cuidadosamente 
escolhidos para o prazer de sua leitura. Aproveitem!

O Mundo dos Cassinos Detalhe teto do lobby Cassino Bellagio - Las Vegas

Marcelo Tovo e João de Lucena
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Capa - Entretenimento / Cassinos

Luxo, shows, divertimento, sedução, belas mulheres, suítes suntuosas e pelo menos um 
pouco de sorte é o que todos procuram ao entrar em um cassino. Como no Brasil os 
cassinos são proibidos, é preciso planejar uma viagem para desfrutar dos jogos e desse 
mundo particular. Unindo o útil ao agradável, nada melhor do que se hospedar no próprio 

cassino. Na sua grande maioria, oferecem infraestrutura para receber a família toda, alguns 
com monitores e atividades para as crianças em período integral. A Onne & Only conversou 
com viajantes e especialistas no assunto e selecionou algumas opções de cassinos luxuosos, 
bem frequentados e com acomodações de cair o queixo. A sorte fica por sua conta! M
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Outros destaques pelo mundo

 Atlantis Resort (Nassau, Bahamas) 
O complexo é formado por cinco hotéis diferentes e a temática é 
a lenda da cidade perdida, Atlântida. É o maior cassino do Caribe, 
contando com uma avassaladora vista para o oceano Atlântico, com 
ao menos 850 novas máquinas de slot, 11 piscinas e um parque 
aquático com sete superbrinquedos para os kids.
 
The Clermont Club (Londres, Inglaterra) 
The Clermont Club’s home, concluído em 1745, foi construído para 
Lady Isabella Finch, da casa de King George III.  As conexões com 
jogos iniciaram no século XIX com membros incluindo aristocratas, 
estadistas, celebridades e estrelas de cinema. Há 40 anos o clube 
oferece, só para associados, a realização de apostas em um discreto 
e luxuoso ambiente.

Sun City (África do Sul) 
The Palace of the Lost City é um hotel de alto luxo, localizado 
dentro do complexo Sun City Resort, que conta com quatro hotéis. 
Por muitos anos o hotel foi considerado como o único 6 estrelas 
do mundo. Oferece 338 quartos, divididos em sete diferentes 
categorias. No hotel-cassino, fica a melhor programação noturna do 
resort, com mais de 800 máquinas de slot. 
 
The Borgata Hotel, Casino and Spa (Atlantic City, EUA) 
O Borgata, top 10 em Atlantic City, já sediou apresentações de The 
Who, Eric Clapton, David Bowie, Pearl Jam, Mariah Carey, entre 
outros. Com estrutura impressionante, o hotel oferece 2.000 suítes 
e o cassino conta com 4.100 máquinas de slot e 200 mesas de jogo.

Baden-Baden (Floresta Negra, Alemanha)
O Baden-Baden é a prova de que tamanho não é documento! Se 
você é fã de poker, esse é um dos melhores cassinos. Mas claro que 
não se resume a isso, mesas de blackjack, roleta e 130 máquinas de 
slot prometem noites de muita diversão. E cumprem!
 
The Venetian Macao (Macau, China)
The Venetian Macao é o maior hotel-cassino, como edificação 
única, da Ásia e terceiro no mundo. Conta com 3.000 suítes, 3.400 
máquinas de slot e 800 mesas de jogos. Luxo e apostas no oriente.   

Las Vegas

Complexo City Center 
O complexo é composto pelos hotéis Aria Resort & Casino, Vdara 
Hotel & Spa, Cosmopolitan e Mandarin Oriental, edificados junto 
ao shopping Crystals. O Aria tem uma área enorme de jogos, com 
mais de 14.000 m², 4.000 quartos e um espaço de 20.000 m² de 
piscinas. A escolha de um dos hotéis do conjunto para hospedagem 
é indicada para quem não está no astral de temáticos. 

Wynn e Encore
O empresário Steve Wynn, líder da revitalização e expansão da Strip 
de Las Vegas nos anos 1990, tem seu nome na fachada do Wynn. 
Um dos atrativos do conjunto hoteleiro, fora os jogos de cassino, é 
o The Wynn Golf Club para os amantes do esporte. O Wynn tem 
45 andares, com 2.716 suítes e seu cassino cobre 111.000 m² de 
mesas de jogo e máquinas de slot. O anexo Encore (leia-se “bis”), 
por sua vez, conta com 2.034 suítes e dispõe de área de jogo de 
6.900 m². 

The Palms Towers
Bem frequentado e repleto de celebridades, o The Palms expira 
sexualidade. Hugh Hefner, fundador da revista Playboy, por exemplo, 
é o proprietário de uma das suítes do hotel. Aqui, se você não tiver 
sorte no jogo talvez a encontre no amor.

The Venetian e The Palazzo
Os hotéis têm lobbies separados, mas juntos somam mais de 8.000 
suítes. O canal veneziano que adentra o hotel, com direito a gôndolas, 
e as réplicas do Palácio Ducal, do campanário da Piazza San Marco e 
da Ponte Rialto são as estrelas mirabolantes do conjunto hoteleiro. 
Para a diversão, são 1.247 máquinas de slot e 59 mesas de poker no 
The Venetian e 1.038 máquinas de slot no The Palazzo.

Bellagio 
Impossível deixá-lo de fora, o Bellagio sempre é destaque em 
filmes como Ocean’s Eleven e 21. Dentre as atrações, as fontes de 
águas dançantes, o jardim botânico temático, o espetáculo “O” do 
Cirque du Soleil e, é claro, as famosas salas de poker, apelidadas “The 
Office” por seus altos limites de jogos, que ultrapassam U$ 1 milhão. 
O Bellagio possui 10.800 m² de área de jogos e 3.950 quartos para 
hóspedes.
 
Dica Onne: curta sem moderação. Afinal, o que acontece em Vegas, fica 
em Vegas.

Bellagio

Encore

Wynn

Palms

Complexo City Center

Atantis Resort

Clermont Club

Sun City

Borgata

Baden-Baden
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Hipódromo Argentino de Palermo (Buenos Aires, Argentina)
Sim, além de apostar em cavalos, você pode fazer uma “fezinha” nos 
caça-níqueis. O cassino tem várias alternativas de jogos como salas 
com 4.600 máquinas de slot. A faixa etária predominante é acima 
de 60 anos. Per se, o local vale uma tarde, porém não deixe de se 
informar sobre a agenda das corridas. 

Casino Puerto Madero (Buenos Aires, Argentina)
Cassino porteño mais conhecido, o Casino Puerto Madero já vale 
a visita só por sua localização. São dois barcos atracados, com mais 
de 150 mesas e 1.500 máquinas de slot, com capacidade para até 
2.500 pessoas.  

Trilenium Casino Tigre (Buenos Aires, Argentina)
O Trilenium tem 22.000 m2 com mais de 1.800 máquinas de slot 
e 74 mesas de jogos. Um pouco mais afastado da área central da 
capital porteña, mas com uma estrutura receptiva bem adequada. 
 
Monticello Grand Casino (San Francisco de Mostazal, Chile)
O Monticello está localizado a 57 km ao sul de Santiago, funcionando 
nos 365 dias do ano e 24 horas por dia, com mais de 1.880 máquinas 
de slot e 80 mesas de jogo. Fica a dica para programar fácil uma ida 
desde a capital chilena a qualquer hora. Para hospedagem, contam 
com 155 suítes, sendo que quatro delas com piscina privada.

Enjoy Casino & Resort (Viña del Mar, Chile)
O ex-Casino Municipal, hoje sob a bandeira da Enjoy Casino & 
Resort, considerada uma das maiores redes de entretenimento e 
jogos de cassino da América do Sul, oferece três andares dedicados 
aos jogos, com 800 máquinas de slot e salas vips para poker. A 
hospedagem é no Hotel del Mar, parte do complexo. 

Dreams Punta Arenas (Punta Arenas, Chile)
No extremo sul do Chile, o Dreams Punta Arenas dispõe de 470 
máquinas de slot e 20 mesas de jogo. Cassino mais austral do mundo, 
a hospedagem é no Hotel Dreams del Estrecho, à borda costeira do 
Estreito de Magalhães junto à natureza peculiar da Patagônia.

Façam já suas malas e apostas!

Marina Bay Sands (Singapura)
O Marina Bay Sands oferece 2.500 suítes para hospedagem e muita 
diversão, distribuídas nos seus 55 andares. A piscina infinity de 150 
metros ao ar livre, no último andar, fica a 191 metros do chão. Além 
da emoção das apostas, sem dúvida mais um frio na barriga para curtir. 
 
Monte Carlo (Principado de Mônaco)
Construído em 1863, este afamado cassino proporciona uma vista 
maravilhosa da cidade, além do belíssimo décor de seus ambientes. 
Fora ser frequentado por ilustres ao longo dos anos, o Monte Carlo 
ainda serviu de cenário para as atuações de James Bond em Never 
Say Never Again e GoldenEye, nas décadas de 80 e 90. Tantos 
outros, como Once Upon a Crime, também foram filmados lá. 
 

Cassinos da América Latina

Conrad Resort e Casino (Punta del Este, Uruguai)
Há quase duas décadas em funcionamento, o Conrad lidera o 
ranking dos cassinos mais procurados na América Latina. O resort 
conta com 294 apartamentos, todos com vista para o mar, incluídas 
41 luxuosas suítes. Para assegurar a diversão nas apostas, o cassino 
tem 3.400 m², 550 máquinas de slot (em espanhol “tragamonedas”) 
e 75 mesas. 

Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa
(Montevidéu, Uruguai) 
O Casino Carrasco é um local para ninguém passar vontade quando 
o assunto é apostar. Inaugurado em 1921, no então desértico bairro 
Carrasco, o hotel e seu cassino criaram o turismo de luxo na capital 
uruguaia. Depois de anos fechado, sofreu uma reforma e funciona 
desde 2013 sob a bandeira Sofitel. A área social, com vitrais e 
colunas que remetem a palácios antigos, conjugada com elementos 
modernos, já vale a visita. 

Radisson Casino Victoria (Montevidéu, Uruguai) 
O Radisson Casino Victoria, em plena Ciudad Vieja, tendo com 
vizinhos a Plaza Independencia e o Teatro Solis, é uma ótima opção 
que alia hospedagem e jogos. Fica a dica para quem vai a Colônia de 
Sacramento: lá também tem cassino Radisson! 

Monte Carlo

Conrad

CarrascoRadisson

Marina Bay Sands

Dreams Punta Arena

Hipódromo Argentino de Palermo

Puerto Madero

Trilenuim Casino Tigre

Monticello Grand Casino
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CONVÍVIO.
HENRIQUE FUHRO.

Arte - Henrique Fuhro

 O crítico de arte Jacob Klintowitz com seu senso poético 
cansou de soprar-me títulos para as diversas exposições que 
realizei em memória do artista plástico Henrique Fuhro. Amigos 
desde a juventude, Klintowitz, um intelectual brasileiro de nomeada, 
e sobre o qual nada consta em contrário, principalmente neste 
círculo afetivo que rolou entre Henrique Fuhro, ele e eu nesses 
últimos quarenta anos de nossas vidas.  Jacob sempre defendeu 
o trabalho de Fuhro, sempre escreveu sobre ele e mais, sempre 
o inseriu em seus projetos artísticos. Inserções feitas por mérito 
absoluto e por conta do rendimento plástico da obra do artista.
 A participação que mais repercutiu foi uma mostra coletiva de 
projeção internacional; arte brasileira com nomes exponenciais 
(como João Câmara, Siron e Iberê), no Museu Charlottenburg na 
Dinamarca. Aliás, e a propósito, Fuhro orgulhava-se demais dessa 
linha curricular muito bem plantada em sua biografia. Outro passo 
de agrado do artista foi uma exposição panorâmica – a convite do 
artista plástico Vagner Dotto, outro de nossos amigos queridos – 
na Universidade Federal de Santa Maria, pela qual respondi pela 
curadoria e para a qual exigimos, Fuhro e eu, a presença de Jacob.
 Outra presença de Jacob foi na exposição individual de Fuhro, 
em 2002, na galeria Via Lívia, em Porto Alegre; pinturas e desenhos 
sobre futebol e em homenagem a seu amigo, o jornalista Ruy 

 Por Renato Rosa (*)

Carlos Ostermann. Desta vez, Jacob, num desapego total, – Fuhro 
estava hospitalizado – deixou sua agitada vida profissional em São 
Paulo e dedicou 48 horas para seu velho amigo. Quis até fazer um 
discurso no meio da exposição, poupei-lhe o esforço e “cassei-
lhe” a palavra. Como sempre, eu era uma espécie de metteur en 
scéne do Fuhro. E aqui houve, em períodos e anos distintos, duas 
situações desastrosas com o artista. Fuhro passou por dois comas 
profundos e recuperou-se. E o mais difícil de tudo, após duras 
sessões de fisioterapia, deu-se um milagre, o artista recuperou o 
traço que havia perdido e pôde voltar a desenhar e pintar sem 
sequelas.
 Em 1980, Fuhro foi convidado por um empresário inteligente, 
Joaquim Luis Osório, para criar um grupo de imagens serigráficas 
que acabamos apelidando de “Suíte Fair-Tenis”, que formavam 
uma exposição acompanhando a Copa de Tênis Koch-Tavares 
através de Curitiba, Campinas, Rio, São Paulo, culminando em 
Porto Alegre. Convite aceito, Fuhro fez duas exigências: texto 
de Jacob (mais Francisco Bittencourt) e a curadoria tinha que 
ser... minha. Um embaraço, porque eu não dispunha de tempo, 
precisava cuidar da minha galeria e, além do mais, viajar o tempo 
todo. Nem pensar. Por fim, não houve outro jeito e a chantagem 
veio a galope: ou aceitava ou não sairia nada. Sim, havia esse tipo 

AFETO E MEMÓRIA.

“Batman e Robin” - xilogravura - anos 60

“Ângulo 90°” - serigrafia - anos 80

Pintura - sem título - anos 60
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de capricho por parte do artista. Tinha que considerar, minha vida 
virou uma bagunça só. Lá me fui descolar espaços em meio de 
ano, com todas as galerias já em pleno curso de seus calendários, 
nessa hora dizer que eu era dono de galeria parecia uma coisa 
surreal a quem me ouvia. Absurdos dos absurdos, como? Eu não 
sabia que as galerias se programavam com muita antecedência?!!!! 
Consegui marcar em todas as cidades, inclusive em São Paulo, caiu 
a minha frente um convite do arquiteto Ruy Othake para que 
expusesse o já conhecido e premiado gravador em sua galeria, e 
com direito a foto e presença de sua mãe, a genial Tomie Othake!
 Virei o valet de chambre do Fuhro: pontualmente batia em seu 
quarto às 8 horas, providenciando-lhe jornais e café... um luxo! O 
secretário que ele havia pedido a Deus!!! Outro fato extraordinário 
– lá por volta de 1967 – foi quando me pediu para que resgatasse 
um taco (matriz de suas gravuras) que havia dado, após alguns 
drinques..., para o poeta (seu amigo) Carlos Saldanha Legendre. 
Uma tarefa simples: liguei, expliquei, visitei o poeta, que entendeu 
e gentilmente aderiu a nossos propósitos. Grande Legendre! Esse 
taco é de uma xilogravura chamada “Ainda é tempo irmãos”, 
título altamente irônico, como muitos que Fuhro empregou em 
suas obras. Aliás, quem conviveu com ele sabe que a ironia, o 
deboche, a piada na hora certa e o bom humor cultivado eram 
armas que Fuhro empregava à larga (terrível era quando baixava 
“the dark side of the moon”).
 Conheci o artista em 1963 e até entendê-lo demorou um 
pouco, depois foi um vale de gargalhadas, noitadas, telefonemas, 
trocas de leituras, viagens, informações e presentes, estes, foram 
incontáveis, de parte a parte. Tínhamos muitas afinidades, desde 
o samba de breque (adorávamos Jorge Veiga e Moreira da Silva 

(“Etelvina, acertei no milhar!!!”), múltiplas espécies de jazz, mambos 
(o “Mambo No. 5” de Perez Prado era um de nossos hits!!). Em 
determinado momento de nossas carreiras, certa colega afirmou, 
para um cliente, que eu “...não era um marchand confiável, porque 
era um marchand boêmio...” e mal sabe ela o muito que aprendi 
nesse terreno noturno: uma de minhas noites memoráveis foi com 
o crítico Walmir Ayala ouvindo Lupicínio Rodrigues batucar para 
nós, numa caixa de fósforos, alguns sambas inéditos (e ainda cantar 
com sua estranha, rouquenha, aveludada e pequena voz!!!). Porém, 
o grosso da boêmia foi com Fuhro. Era a alegria da convivência.
 Fuhro viajou pouco pelo Brasil, embora sua obra tenha viajado 
pelo mundo. Teve oportunidades, diversas, para sair de Porto 
Alegre, morar fora como, por exemplo, no Rio, no auge de sua 
juventude, que corresponde aos anos 60/70, quando recebeu 
incontáveis premiações mais o bafejamento explícito da crítica 
nacional e, no entanto, manteve-se firme em sua opção: sua 
família e Porto Alegre, admirável. Por isso e por muito mais é que 
fiquei feliz quando seu nome se tornou rua em nossa cidade. 
Ele debochava muito dessa possibilidade, achava que se tornaria 
um beco, uma ruela distante, mas não, o espaço público que 
lhe destinaram é dos mais honrosos e inteiramente compatível 
com sua obra e suas últimas preocupações em seus trabalhos: 
uma passagem de uma mata nativa conservada num pequeno e 
simpático parque no bairro Petrópolis.
 Em 2007, sua mãe, Rosina Léo Ramos, enviou-me um resumo 
biográfico familiar muito interessante:  “Cidade de Rio Grande, 
Família Léo – José & Maria. Filhos – Filomena, Antônio Basílio, Luis 
Emilio e Rosina. Filomena casou-se com James Marshall, filho 

“OUTRO FATO EXTRAORDINÁRIO – LÁ 
POR VOLTA DE 1967 – FOI QUANDO ME 
PEDIU PARA QUE RESGATASSE UM TACO 
(MATRIZ DE SUAS GRAVURAS) QUE HAVIA 
DADO, APÓS ALGUNS DRINQUES..., PARA O 
POETA (SEU AMIGO) CARLOS SALDANHA 
LEGENDRE. UMA TAREFA SIMPLES: LIGUEI, 
EXPLIQUEI, VISITEI O POETA, QUE ENTENDEU 
E GENTILMENTE ADERIU A NOSSOS 
PROPÓSITOS. GRANDE LEGENDRE! “

”Máquina divina” - xilogravura - anos 60

“Classe 1938” - serigrafia - anos 80“Espreita” - serigrafia - anos 80

”Memória de Elvira” - serigrafia - anos 80

“O tiro” - xilogravura - anos 60
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de cidadão inglês Sir James Marshall, exímio professor de inglês, 
lecionou no Lemos Júnior e foi cônsul do Chile. Deste consórcio 
nasceu Isnard Marshall, que se formou, transformando-se em 
garboso coronel do exército. Antônio dedicou-se ao idioma inglês, 
Luis Emilio, professor do Ginásio Lemos Júnior, advogado, escritor 
e poeta notável, teve vários livros publicados, grande orador, 
Rosina casou-se com Cid Fuhro, filho de Carlos Fuhro, cidadão 
francês de rara cultura, diretor da mesa de rendas, precursor da 
doutrina espírita em Rio Grande, desta união nasceu uma linda 
criança, uma grande esperança!!! Henrique Léo Fuhro. Aos três 
anos começou a revelar os seus dotes para o desenho, rabiscando 
e desenhando tudo o que via, um pequeno artista!!! Eu fazia 
enxovais para noivas e um dia, e já com cinco anos pediu para 
ajudar-me. Insistiu e dei um pano para ele riscar. Fiquei perplexa 
com a agilidade e a perfeição, dos traços, das flores, das folhas, dos 
galhos, tudo perfeito... me ajudou muito...Tive grandes momentos 
de alegria, pois morando em São Paulo, o acompanhei sempre, nas 
bienais e inúmeros eventos, como um na Volkswagen onde houve 
uma exposição sendo os dele escolhidos para a Volkswagen na 
Alemanha!! Os Léos foram todos, só restou Rosina, que aos 
noventa anos chora por seu filho querido!”.
 Henrique Fuhro, um exercício de memória, um recorte 
pessoal, particularizado mesmo, numa obra construída com muito 
sangue, suor e algumas lágrimas, além de um primoroso e alto 
senso ético e estético.

(*) Renato Rosa. Marchand, pesquisador, coautor 
do “Dicionário de Artes Plásticas no Rio Grande do 
Sul”, Editora da Universidade, UFRGS, 1ª ed. 1997,  
2ª ed. 2000, esgotadas.

“HENRIQUE LÉO FUHRO. AOS 
TRÊS ANOS COMEÇOU A 
REVELAR OS SEUS DOTES PARA 
O DESENHO, RABISCANDO E 
DESENHANDO TUDO O QUE 
VIA, UM PEQUENO ARTISTA!!!”

“Aina é tempo irmãos” - xilogravura - anos 60

“Lance” - xilogravura - anos 60
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Turismo - O Viajante

Rússia, Lago Baikal, em Listvyanka

É PRECISO

O publicitário gaúcho Zizo Asnis, editor-chefe e 
idealizador dos guias O Viajante, tem uma bagagem 
repleta de histórias e experiências vividas ao redor do 
planeta. Sua inventividade e um olhar acurado sobre o 
mundo foram capazes de aliar a paixão por viajar ao 
trabalho. Zizo conversou com a Revista Onne & Only 
sobre seus 30 anos na estrada e sua trajetória à frente 
da publicação de compêndios de viagem, desde 1999. 

VIAJAR 
Viajantes no histórico familiar?
Como se deu esta opção?
 Considerando que sou neto de imigrantes russos, posso dizer 
que já vim ao mundo com o DNA viajante. Só lamento, quando 
criança, não ter dado muita atenção às histórias de minha avó sobre 
a longa viagem de navio que fizera, da Europa para o Brasil, ou do 
meu tio-avô, sobre ser um soldado bolchevique.
Causos familiares à parte, fui me tornando viajante aos poucos. 
Criança, viajando com meus pais ao Uruguai; adolescente, com 
amigos a Santa Catarina. A graduação veio em 1989, aos 21 anos, 
ao mochilar sozinho por um ano na Europa, sedento por descobrir 
o que o mundo pré-internet reservava apenas aos desbravadores. 
  
Pergunta clássica, o que não pode faltar na bagagem?
 Resposta mais clássica ainda: um guia de viagens ;-). Certo, sou 
meio suspeito pra falar, mas realmente não viajo sem um guia, às 
vezes até dois. E chocolates. 
 
Tirar fotos, ou trazer lembranças somente na 
memória?
 Já encontrei viajantes que diziam isso “não fotografo, guardo na 
memória”. É uma resposta hiper mega cult. Mas não é a minha. 
Fotografo, não como um japonês enlouquecido, mas fotografo. E 
continuo com um espaço inesgotável de lembranças na memória.  
 
Qual o destino que escolherias como o mais mais? 
Por quê?
 Resposta muito, muito difícil. Mas vou dizer um país e uma 
cidade. Tailândia. Por oferecer doses de aventura, boa gastronomia, 
povo simpático e praias espetaculares, tudo isso sob um manto de 
exotismo e preços amigáveis. E Londres. Por ser a melhor cidade do 
mundo, combinando boa urbanização, segurança pública eficiente, 
transportes que funcionam e infinitas opções de lazer. Enfim, uma 
cidade que respeita seus cidadãos. 

 
Difícil eleger, mas qual a culinária mais apreciada? 
Por quê?
 Sim, realmente difícil. Vou escolher a mencionada tailandesa. Pelo 
sabor, pela variedade, pela leveza, pelo tempero, pelos preços (na 
Tailândia, claro), com o bônus de poder usufruir tudo isso na areia 
de uma praia paradisíaca. 
 
Situação mais saia justa passada?
 Passei por várias! Como quando trabalhei de garçom em 
Londres, e, inexperiente, começar a suar com o vapor das batatas 
que servia... Saia justa não o suficiente, os pingos de suor caiam em 
cima das batatas no meio do serviço!  
 
Situação mais gratificante passada?
 Para mim, nada é mais gratificante do que alguém comentar 
que meu guia lhe ajudou na viagem ou graças ao que escrevi o cara 
visitou um lugar que adorou.  
 
Anos de Frommers, Michelin e Katia Zero, o que
O Viajante propõe de alternativo?
 O olhar brasileiro compartilhado por quem viaja há 30 anos 
e já passou por muitas roubadas e, mais ainda, por milhares de 
barbadas e experiências ótimas. E a linguagem: o leitor sente que o 
guia conversa com ele, é um parceiro viajante.
  
Blogs, sites, por que um guia de viagem?
 Poderia dizer que o guia não precisa de energia elétrica, bateria, 
3G... Mas respondo apenas que o livro nunca morre. 
 
Como atualizar um guia de viagem?
 Da melhor maneira possível, viajando. 

Argentina, Glaciar Perito Moreno

Culinária Tailandesa

Tailândia, beira da praia em Ko Samui

Tailândia, Bangkok

Tailândia, Krabi
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“Selos” de credenciação, qual a importância
hoje em dia?
 Tipo “3 estrelas Michelin”? É válido, é um referencial feito por 
gente que trabalha na área. Mas tal como uma crítica de cinema, 
cada um deve assistir ao filme e tirar suas próprias conclusões. 

Seguro de viagem, uma necessidade?
É bem útil, vale fazer. 
 
Família e relacionamentos, como aliar?
 Sabendo que todos estão bem e que todos estão indo atrás de 
suas realizações. 
 
Quanto tempo para fazer uma bagagem?
O que levar em consideração?
 Faço a mala na véspera. Acho a parte mais chata da viagem 
(talvez não, pensando bem, desfazer a mala é mais chato ainda...), 
por isso não demoro muito e faço enquanto vejo TV, escuto música. 
Deve-se levar em consideração a época do ano (e que existe 
veranico no inverno e vice-versa), as atividades que for fazer (festas, 
esportes, caminhadas). E o mais importante: não sobrecarregar sua 
bagagem, lembrando que malas e mochilas não são uma versão 
mini do seu armário. 
 
Qual o seu maior predicado?
 Criatividade.
 
Qual o destino que ainda tem vontade de conhecer?
 Ruanda. 
 
Para onde iria todos os anos? Por quê?
 Londres. Porque é a cidade mais bacana do planeta. Nunca cansa. 
Sempre oferece algo de novo. E porque posso sair à noite sem me 
preocupar com direção ou lei seca e voltar para casa a qualquer 
hora num transporte público com segurança. 

 
Para onde não voltaria? Por quê?
 Não tem lugar algum que eu não voltaria. Mesmo aqueles que eu 
não curti tanto merecem um novo olhar, uma segunda experiência. 
 
O mercado do turismo ainda tem espaço?
Dicas para os audazes.
 É, tá ficando complicado, mas sim, ainda tem espaço. Afinal, 
viajar, escapar do seu dia a dia e conhecer lugares novos é uma 
indispensável renovação da vida. Para os audazes, viajem, observem, 
agucem seus sentidos e voltem com uma ideia que ainda é pouco 
ou mal explorada por aqui. 
 
Situações mais inusitadas ocorridas.
 Sou assíduo em situações inusitadas. Viajar por todo ano de 1989 
foi surpreendente! Eu tinha 21 anos, sabia muito pouco do mundo 
(não precisamos lembrar que não havia internet na época) e foi 
uma experiência excepcional percorrer a Europa, e o leste europeu 
em particular, no ano em que caía o Muro de Berlim e se abria a 
Cortina de Ferro. Entre outubro, novembro e dezembro deste ano 
estava em países como Hungria, Iugoslávia (que nem existe mais) e 
Romênia, e pude testemunhar in loco como viviam os cidadãos do 
mundo comunista da época, com direito de ser confundido como 
um agente da Securitate, a polícia secreta romena. Tudo porque, 
então um jovem curioso, eu fazia muitas perguntas às pessoas que 
conhecia. Quinze anos depois, em dezembro de 2004, o comunismo 
já estava morto e enterrado – mas não os seus vícios metódicos, ao 
menos na Rússia. Eu estava saindo do país por uma fronteira pouco 
usual, junto à Finlândia, quando os oficiais locais, desconfiados do 
meu passaporte brasileiro, me tiraram do trem, me levaram para 
uma salinha para me interrogar e, não satisfeitos, me jogaram numa 
prisão do melhor estilo soviético. Foi apenas uma noite, o suficiente 
para eu não aconselhar uma prisão russa, ainda mais no inverno.
Outras: quebrar o pé ao chegar na França, no início de uma viagem 
de 90 dias; ser mordido por um cachorro na Tailândia e ter que 
tomar vacinas na China; trancar uma velhinha húngara fora de sua 
própria casa ao passar a chave de forma indevida; ficar doente na 
Índia e ter meus remédios roubados por macacos; passar por um 
terremoto no Peru; mergulhar em Galápagos e perceber um tubarão 
logo abaixo de mim... São tantas que acabo me esquecendo... 

Perú, Cânion de Colca

República Tcheca, Charles Bridge, em Praga

Rússia, Catedral de St. Isaac e estátua de Peter, o Grande, São Petesburgo

Turquia, passeio de balão na Capadócia

França, Pont Alexandre lll e Hôtel des Invalides,  em Paris

Equador, tartarugas gigantes em Galápagos

Inglaterra, seguindo viagem mesmo com o pé quebrado.
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“COM TONY SOPRANO, ENTRA EM 
CENA UM NOVO TIPO DE HERÓI. TÃO 
CARISMÁTICO QUANTO CORRUPTO, TÃO 
INTELIGENTE QUANTO DESONESTO, TÃO 
SIMPÁTICO QUANTO MENTIROSO, TÃO 
DIVERTIDO QUANTO MORTAL.

TV - Séries

 Nessa data, estreava na HBO americana o seriado The Sopranos 
(No Brasil, “Família Soprano”), do produtor David Chase. Naquele 
primeiro episódio, o público entrava em contato pela primeira vez 
com Tony Soprano, capo da máfia de New Jersey e sujeito a ataques 
de pânico, o que o leva a procurar a ajuda de uma psiquiatra. Contado 
assim, o tema não parecia ser novo: no mesmo ano, Harold Ramis 
levara às telas do cinema a comédia “Máfia no Divã”, com Robert 
de Niro e Billy Cristal, com o mesmo tema central.
 A diferença estava na maneira como o seriado tratava o assunto 
e encarava os personagens. 
 Narrativas seriais com os mesmos personagens, divididas 
em episódios e contadas ao longo de alguns meses por ano era 
um formato conhecido há anos pela TV, com grandes exemplos 
de séries de TV ao longo da história. Mas em The Sopranos, pela 
primeira vez, um seriado usava esse formato de episódios semanais 
a seu favor, e de uma maneira diferente. 
 O formato do cinema exige que um diretor apresente e 
construa seus personagens nos primeiros minutos de um filme, 
para então colocá-los em meio a enredos envolventes, mas que 
precisam se resolver com começo, meio e fim dentro dos 120 
minutos regulamentares.
 Os seriados, com suas temporadas de 10 a 13 episódios, 
permitiram que Chase desconstruísse essa lógica, dando-se ao 
luxo de construir gradualmente seus personagens, muitas vezes 
colocando isso em detrimento da própria ação.
 Muitos episódios encerravam sem que o espectador ficasse 
bem certo de que história mesmo havia sido contada naqueles 60 
minutos. Apesar de narrar a vida de um grupo de mafiosos, o ritmo 
era lento e as intenções e palavras não ditas se mostravam mais 
importantes do que ações e diálogos. Muitas vezes ficava aquela 
sensação de “parece que no episódio de hoje não aconteceu nada”. 
Só que essa sensação era boa.
 A verdade é que, mesmo que o formato fosse similar ao cinema, 
a construção e o ritmo se aproximavam muito mais da literatura. 
 Mas por mais que esse jeito de contar uma história intrigasse e 
cativasse o espectador, essa ainda não era a grande novidade.

MALVADOS
Eduardo Axelrud (*)

1999. O final de um século normalmente é 
uma época fértil para presságios, previsões 
e prenúncios relativos à nova era que inicia 
(e toda aquela discussão sobre o bug do 
milênio que o diga).  Mas por mais variadas 
que fossem as antecipações do que viria 
pela frente, ninguém podia imaginar que 
naquele ano, mais precisamente em 10 de 
janeiro de 1999, estava começando a ser 
reescrita a história da TV americana - e, por 
conseguinte, a mundial.

GENIAIS,
SUJOS E 

E o vilão venceu
 O elemento novo, que inaugurava ali uma nova era na história 
da televisão, era a desconstrução da figura do herói. Porque em 
The Sopranos, o herói era o vilão. Estávamos acompanhando, nos 
emocionando e até mesmo torcendo por um tipo que, por mais 
que parecesse divertido, bonachão e ligado na família, era quase 
selvagem, capaz de eliminar uma pessoa como quem mata uma 
barata. Isso ficou claro já a partir do quarto episódio daquela 
primeira temporada, em que, durante uma pequena viagem para 
escolher a faculdade da filha, Tony deixa a garota esperando no 
hotel e sai para estrangular um antigo desafeto.
 Com Tony Soprano, entra em cena um novo tipo de herói. Tão 
carismático quanto corrupto, tão inteligente quanto desonesto, tão 
simpático quanto mentiroso, tão divertido quanto mortal.
 Estou descrevendo Tony Soprano, mas percebam que as palavras 
do parágrafo anterior poderiam se aplicar perfeitamente ao político 
Frank Underwood, em House of Cards.
 Ou ao professor de química transformado em traficante Walter 
White em Breaking Bad. 
 Ou a Tyrion Lannister, o anão de Game of Thrones (e na minha 
visão, o personagem principal da série).
 Ou até mesmo, tirando a questão de não ser propriamente 
um assassino, ao publicitário Don Draper de Mad Man (série, não 
por acaso, produzida por Matthew Weiner, que tinha sido o braço 
direito de David Chase em The Sopranos).
 Busque na memória: quando, antes de tudo isso, uma série tinha 
tido como protagonista principal um vilão? 
 Fazendo um esforço máximo, consigo lembrar apenas de dois 
exemplos na história dos programas de TV onde a proposta era 
claramente acompanharmos as aventuras de vilões, mas sempre 
torcendo contra eles. Estou falando do Dick Vigarista, em “Corrida 
Maluca”, e no Coiote do “Papa Léguas”.
 Mesmo sendo inocentes desenhos animados, eles propunham 
essa distorção. Talvez pequenos indícios de que o vilão e suas 
artimanhas podem ser mais interessantes do que os chatos e 
previsíveis heróis. 
 De qualquer maneira, há uma diferença importante: a cada 
episódio, o Coiote se dava mal – e não lembro de nenhuma corrida 
que tenha sido efetivamente vencida por Dick Vigarista e seu não 
tão fiel escudeiro Muttley.
 Já nos seriados atuais pós-Sopranos, as coisas não trazem a 
bidimensionalidade dos desenhos animados – e, por incrível que 
pareça, de boa parte dos filmes que vemos no cinema, que insistem 
em bater repetitivamente na tecla da “morte ou redenção” dos 
personagens mal-intencionados.

Walter White, personagem de Breaking Bad

Tony Soprano , personagem de Breaking Bad

Don Draper, personagem de Mad Man
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(*) Eduardo Axelrud, 49 anos, é publicitário e atua como consultor 
de empresas em posicionamento estratégico de marcas e em 

estratégia criativa. Nas horas vagas, mantém a emissora de rádio na 
internet This is it (thisisit3.playtheradio.com) e produz e apresenta o 

programa de rádio Sonora, na FM Cultura de Porto Alegre (107.7).

 Outro aspecto que se destaca nos seriados são as suas trilhas, 
muitas vezes lançando excelentes bandas e artistas.
 O meu programa de rádio, o Sonora, na FM Cultura, montou uma 
edição especial só com essas trilhas.
 Para acompanhar a leitura, segue aqui especialmente para a 
ONNE & ONLY algumas músicas que estão no playlist do programa:
1 - Alabama 3 - Woke Up This Morning
Música de abertura de The Sopranos, tocou em todos os episódios, 
de 1999 a 2007.  
2 - Mick Harvey - Out Of Time Man
Música que tocou no finalzinho do primeiríssimo episódio de Breaking 
Bad, na voz do cantor australiano de Melbourne.
3 - Danger Mouse & Daniele Luppi - Black (feat. Norah Jones) 
Também da trilha sonora do Breaking Bad, essa música tocou no final 
do último episódio da quarta temporada, num dos momentos de 
maior virada do personagem. Essa faixa vem de um álbum muito 
legal chamado Rome, que uniu o produtor americano Danger Mouse 
com o compositor italiano Daniele Luppi e a vocalista americana 
Norah Jones para recriar o clima dos antigos westerns italianos, mais 
conhecidos por spaghetti westerns. 
4 - The Handsome Family - Far From Any Road
Música usada na abertura da primeira temporada de True Detective, 
em 2014, também da HBO. A banda The Handsome Family é formada 
por um casal: Brett e Rennie Sparks – que moram em Albuquerque, 
no Novo México. Curioso que Albuquerque é a cidade onde se passa 
a ação de outro seriado famoso: Breaking Bad.
5 - Ima Robot - Greenback Boogie
Ima Robot é uma banda baseada em Los Angeles, e essa música era 
um lado B obscuro do grupo, até virar a música-tema do seriado Suits, 
que já está na quinta temporada.
6 - Starfucker - Rawnald Gregory Erickson The Second
Banda americana de Portland, que colocou essa música e seu 
estranhíssimo nome na trilha de dois seriados:  Weeds e Black List.

1 4

2 5

3 6

Onde essa história vai parar?
 Poderíamos até levantar aqui a questão do final que personagens 
como Tony Soprano ou Walter White tiveram em suas respectivas 
séries (o que não vou fazer para não gerar spoilers para quem ainda 
não assistiu), mas mesmo aí vamos chegar a outra diferença abissal 
dos seriados em relação ao filmes: o final de um seriado não é tão 
importante quanto o final de um filme. 
 Porque em um seriado, a importância do final se dilui dentro da 
duração total.
 The Sopranos teve 86 episódios. Breaking Bad, 62. Mad Men 
chegou aos 78 e House of Cards já está nos 52, e não dá nenhum 
sinal de que vai terminar muito em breve.
 Por mais que tenhamos curiosidade em relação ao final, a 
verdade é que ele é o que menos importa em um seriado. 
 O que vale aqui é a construção dos personagens. A densidade 
da narrativa. As tensões. As reviravoltas. O processo como um todo, 
e não o desembocar dele. Nesse sentido, um seriado se aproxima 
muito mais da vida.
 E sempre destacando que no mundo das novíssimas séries de 
TV, as mortes, muitas vezes de personagens centrais à trama, não 
são mais privilégios de cenas finais. Está aí o Game of Thrones pra 
comprovar isso.
 Às vezes penso que o maior problema de um filme é a 
previsibilidade gerada pela necessidade que ele tem de terminar 
dentro das próximas 2 horas. Se você parar para avaliar, isso pode 
tirar boa parte da graça. Pense em “Gravidade”, por exemplo. Um 
filme fantástico, de uma produção sem precedentes, e que tem um 
enredo muito bom. Mas lá pelo meio do filme, fica claro que só 
existem dois jeitos possíveis para terminar a história: ou a astronauta 

morre, e você vai ficar desolado porque ela não conseguiu vencer 
aquela situação extrema. Ou a astronauta sobrevive, e você fica feliz, 
mas mesmo assim sai da sala de projeção com aquela sensaçãozinha 
de inverossimilhança, ou como meu pai sempre chamou, “atochada”.
 Um seriado também tem que eventualmente chegar a um final. 
Mas não tenha dúvida que isso é o menos importante. Porque 
proporcionalmente ao todo, depois de quase 90 horas de conteúdo, 
a expressão de um “final” em relação ao todo é mínima. E até lá, 
muita história (e boa história) vai rolar.
 Não tenho dúvida de que estamos vivendo uma nova revolução 
na TV. E a massiva migração para a telinha de talentos do cinema, 
entre roteiristas, diretores e artistas é a maior comprovação disso. E 
o crescente sucesso de público dos seriados e a onipresença deles 
em discussões de jantares e encontros de amigos só reforça isso. 
 Não estamos no final do século mais, mas vou arriscar minhas 
previsões: ainda vem muita coisa pela frente em termos de TV. 
Ainda assistiremos a muitos seriados realmente bons. E sobre gente 
verdadeiramente ruim. 

“UM SERIADO TAMBÉM TEM QUE 
EVENTUALMENTE CHEGAR A UM FINAL. 
MAS NÃO TENHA DÚVIDA QUE ISSO 
É O MENOS IMPORTANTE. PORQUE 
PROPORCIONALMENTE AO TODO, DEPOIS 
DE QUASE 90 HORAS DE CONTEÚDO, A 
EXPRESSÃO DE UM ‘FINAL’ EM RELAÇÃO AO 
TODO É MÍNIMA. E ATÉ LÁ, MUITA HISTÓRIA 
(E BOA HISTÓRIA) VAI ROLAR.”

Tyrion Lannister, personagem de Game of Thrones

Frank Underwood, personagem de House of Cards

SET LIST
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Martha Chagas Felix - Londres

Moro em Londres, Notting Hill, há 13 anos e o meu mais recente espaço 
virtual é o blog www.frozenmartha.com, nos vemos por lá.

LONDONLONDON

Eventos Esportivos
 Muitas atividades ao ar livre, que no frio e chuva atrairiam 
apenas os aficionados, tornam-se agradáveis e divertidas para os 
simpatizantes e por isto os ingressos são muito disputados. Destaque 
para Wimblendon, corridas de Ascot, jogos de polo e partidas de 
cricket. Tudo concorridíssimo, convites caros e algumas atrações 
exigem traje à altura do evento (quem já não viu fotos dos famosos 
chapéus de Ascot?). Em muitos destes eventos tem-se a oportunidade 
de pousar os olhos na grande monarca britânica, a Rainha Elizabeth 
II. Sempre vestida com conjuntinhos de uma só cor e levando a sua 
bolsinha combinando, é ela que dá o tom e o charme especial a 
qualquer evento!
 Um programa legal que fiz com minha família foi assistir, com 
direito a cesta de piquenique, uma partida de cricket T20 no Lords. 
É bem animado! T20 é uma modalidade mais rápida do jogo, com 
duração média de três horas (uma partida de cricket tradicional pode 
durar dias ou até semanas!). Este foi o lugar da maior concentração 
por metro quadrado de ingleses tradicionais e centenários que já 
vi em Londres. Por lá, observei vários “Williams” e muitos “Harries”, 
mesmo cabelo, biótipo e jeito de vestir dos príncipes.

Gourmet
 Verão para os ingleses é quase sinônimo da bebida Pimm’s e de 
“strawberries & cream”. Pimm’s é um tipo de gin inglês que se mistura 
com soda limonada, pedaços de pepino, laranja, limão e raminhos 
de hortelã. Refrescantes, tanto o Pimm’s como o morango com 
nata batida (strawberries and cream), são quase que obrigatórios 
na maioria dos eventos esportivos citados acima! Fora isto, sentar-
se em um café ou restaurante com mesas na rua é muito bom, 
principalmente à noite! 

Música
 O Hyde Park nesta época prepara-se para receber grandes 
nomes da música contemporânea. Um superpalco é montado atrás 
de altos muros, que são erguidos para a temporada. Este ano teremos 
Massive Attack, Florence and the Machine, Carole King, Take That e 
Stevie Wonder! Para quem não conseguir ingressos, ou achá-los 
terrivelmente caros, pode curtir o som embaixo de alguma árvore do 
lado de fora dos muros, mas ainda no parque… Foi assim que, sem 
querer, em um passeio com meus filhos, curtimos os Rolling Stones! 
 Verão também é a grande temporada da música clássica, e não 
deixe de ir a um dos concertos do PROMS. São oito semanas de 
filas em frente ao Royal Albert Hall, onde acontece a maioria dos 
concertos. Os ingressos para assistir de pé, na arena central, custam 
apenas cinco libras. É um evento bem popular. O fechamento dá-se 
com concertos simultâneos no Royal Albert Hall, Hyde Park e outros 
parques na Inglaterra. 

Bicicleta 
 O grande legado do controverso mayor (prefeito) Boris Johnson 
foram as bicicletas de aluguel espalhadas pela cidade e apelidadas pela 
população de “Boris Bikes”. Ele conseguiu aumentar o número de 
ciclistas em 73%! Vale a pena alugar no final de semana, o tráfego não 
é tão pesado e, além disto, os motoristas estão super acostumados 
com os ciclistas. Recomendo dar uma boa olhada no mapa antes, para 
entender a cidade e planejar a jornada. Tem um passeio fantástico que 
pode ser feito quase inteiramente pelos parques: Kensington Gardens, 
Hyde Park, St. James e Green Park. As avenidas Constitution Hill e The 
Mall, que desembocam no Buckingham Palace, fecham aos domingos. 
Apenas pedestres e ciclistas podem circular, deixando o passeio ainda 
mais agradável!

Museus
 Um dos meus museus favoritos é o Victoria and Albert. Ele tem 
a vantagem de ter um pátio interno lindo, delicioso, daqueles de ficar 
“lagarteando ao sol”. A exposição destaque deste verão no V&A, 
como é chamado pelos londrinos, é bem feminina, sobre a história do 
lingerie: Undress: A Brief History of Underwear.
 Para ir com as crianças tem a exposição Leonardo da Vinci: 
The Mechanics of Genius no Science Museum. Aproveita e dá uma 
espiada na seção “Flight” (sobre aviação) sensacional! Logo ao lado 
tem o Museu de História Natural, os meninos adoram a parte dos 
dinossauros! 
 Francis Bacon: Invisible Rooms no Tate Modern é a pedida para 
adultos interessados em arte. Só chegar no Tate Modern é um passeio 
que vale a pena. O visual das margens do rio Tamisa é lindo e dá ao 
pedestre, que está no lado oposto à City, a real dimensão de Londres. 
A silhueta composta pelas luzes à noite, nesta parte da cidade, é uma 
das coisas que mais gosto de admirar na capital. 
 Ah! A entrada nos museus em Londres é gratuita, paga-se 
apenas pelas exposições temporárias. É de bom tom colaborar para 
a manutenção dos museus, a sugestão geralmente é de cinco libras, 
que são recolhidas em um grande cubo transparente na entrada de 
cada museu.
 Até a próxima! Ou quem sabe não nos vemos antes por Londres?

LONDRES NO VERÃO
 No Sul do Brasil muitos preparam-se para um 
curto inverno, com direito a visita à Serra, vinho tinto e 
fondue junto à lareira. Nesta mesma época em Londres 
todos aguardam ansiosamente por longas tardes ao sol 
(sempre que possível!) nas calçadas, tomando cerveja 
em frente a algum pub. A temporada do sol, com 
calorzinho, é curta e precisa ser bem aproveitada!

Hyde Park

Hyde Park

Hyde Park

Jantar “al fresco”, a noite chega depois das 8pm

Gin com  Tônica

Lord’s, jogo de cricket T20

Museu Victoria and Albert

32 ONNE&ONLY



Salman Rushdie no Fronteiras do Pensamento
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SEM
O professor, articulista e consultor 
gaúcho Fernando Luís Schüler, 
Doutor em Filosofia, pela UFRGS, 
com pós-doutorado na Columbia 
University, conversou com a 
Revista Onne sobre seu métier. 
Criador e curador do Projeto 
Fronteiras do Pensamento, foi 
Diretor da Fundação Iberê 
Camargo e Secretário de Estado 
da Justiça e Desenvolvimento 
Social. Atualmente, é Professor do 
Insper, em São Paulo. 

PENSAMENTO
FRONTEIRAS

Cultura - Fernando Schüler

Geração Z - nascidos do fim dos anos 90 a 2010

Howard Gardner
Fernando Schüler
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Qual deveria ser o papel da Academia nas políticas culturais? 
 O papel mais importante da academia é ligado à pesquisa. A 
UFRGS, por exemplo, criou uma área de pesquisa em torno da 
economia da cultura, o que é muito positivo. O Brasil investe R$ 
1,4 bilhão em cultura, todos os anos, apenas através da Lei Rouanet. 
Há um enorme investimento estatal em cultura, no Brasil. Falta, no 
entanto, uma visão clara sobre os retornos que este investimento 
produz. Se ele é ou não eficiente. Desconfio que ele não é. Nosso 
sistema de gestão de instituições culturais também não me parece o 
melhor. A academia teria muito a contribuir aí, sem dúvida nenhuma. 

Como proceder à expansão da riqueza estrutural da vida 
cultural?
 Esta é uma expressão usada por Ronald Dworkin, e queria 
dizer mais ou menos o seguinte: não cabe ao Estado incentivar esta 
ou aquela modalidade cultural. O governo não deve substituir os 
cidadãos em suas escolhas culturais. O que o governo deve fazer 
é fomentar uma base de oportunidades culturais. Dar suporte à 
formação de instituições culturais independentes, sejam museus, 
orquestras, centros de arte, etc. Gosto do modelo adotado em 
São Paulo, com a OSESP. O Governo apoia, via um contrato de 
gestão. Mas a instituição tem autonomia de gestão e também busca 
recursos próprios no mercado. O modelo equivocado é quando 
tudo depende do governo. 

Como educador, o que fazer para desenvolver o espírito 
crítico nos alunos? 
 Acredito muito em um estilo de educar que se costuma chamar 
de “ensino centrado no aluno”. Minhas aulas funcionam como uma 
grande arena, com discussões intensas, ainda que bem organizadas. 
Educação é o que os alunos aprendem, não o que eu ensino. 

Como instigar a Geração Z? 
 Há muitas formas, mas arrisco duas grandes linhas: educação de 
qualidade e incentivo ao empreendedorismo. Em educação, gosto das 
intuições de Howard Gardner e sua teoria das múltiplas inteligências. 
Uma boa escola é aquela que leva o aluno a descobrir sua própria 
vocação, e a apostar nela. O empreendedorismo diz respeito a 
uma visão de mundo. Posso empreender em minha comunidade, 
no mercado, na filantropia, no mundo digital. Vivemos uma época 
de incríveis oportunidades, neste âmbito. Revolução maker, sharing 
economy, coworkings. É só escolher, e ir em frente. 

Poder simbólico, o “poder” mais temeroso? 
 Um bom exemplo disso é a crítica recebida pelo Presidente 
Michel Temer, por não ter indicado mulheres para o ministério. 
É evidente que o convite a um ministro deve ter como base a 
competência. Mas há um sentido simbólico crucial no protagonismo 
público das mulheres. Não estamos tratando de obrigações, nem do 
exercício de um “direito”. É apenas um exercício de sensibilidade. 

A paixão stricto sensu é uma forma de alienação? É a antítese 
do pluralismo?
 Seguramente. Paixões agudas quem sabe façam sentido no 
mundo dos amores, na vida privada de cada pessoa. Na esfera pública, 
o melhor é o comedimento. As paixões calmas. O reconhecimento 
de que os outros podem estar certos, e que é preciso desconfiar um 
pouco das próprias ideias. 

Fronteiras do Pensamento: como manter um curso de altos 
estudos sem fazer concessões ao pragmatismo do mercado? 
 O segredo é definir um conjunto de critérios e seguir em frente. 
Não ceder a nenhuma tentação de curto prazo. Minha tese sobre 
isto é muito simples: nosso público é muito bem informado. E muito 
crítico. Se fizéssemos concessões, ele saberia, e nós seriamos punidos. 
O principal papel da curadoria, no fundo, é preservar a independência 
intelectual do Projeto, sem o que ele não faz sentido. 

34 ONNE&ONLY



ONNE&ONLY 37

RECOMENDAÇÕES 

Por Sergius Gonzaga

1. Os Demônios (1873) – Dostoiévski
Obra-prima sobre as paixões políticas que substituem as 
crenças religiosas e tornam-se a expressão de certezas 
absolutas, estabelecendo uma espécie de loucura 
sectária cuja consequência final é o desprezo pela vida 
humana. Em síntese, o romance é um opressivo (mas 
extraordinário) estudo da alma terrorista e de sua 
vinculação à morte e ao lado mais destrutivo dos seres. 
Várias editoras.

2. Lord Jim (1900) – Joseph Conrad
Emocionante clássico da narrativa ocidental, centrado em 
torno dos motivos nucleares da obra de Conrad – um 
polonês que escrevia em inglês: a aventura marítima, a 
grandeza e a miséria resultante de opções dos indivíduos 
e a possibilidade de uma segunda chance na vida, isto é, 
da recuperação dos erros cometidos no passado. Linda 
tradução de Mario Quintana. Várias editoras.

3. Contos Aterrorizantes – Vários autores
Antologia que ajudei a organizar, reunindo algumas das 
narrativas curtas mais assustadoras escritas, especialmente 
no século XIX, quando o gênero de terror consolidou-se. 
Destaque para dois relatos absolutamente espetaculares: 
A Mão do Macaco, de W.W.Jacobs – que Borges 
considerou o melhor do mundo na categoria – e A Janela 
Bloqueada, de Ambrose Bierce. Editora Leitura XXI.

4. A Idade da Inocência (1920) – Edith Wharton
Inesquecível romance (1920) de tendência feminista 
sobre a Nova Iorque em fins do século XIX e a difícil 
adaptação de uma jovem criada na Europa aos padrões 
moralistas, brutalmente conservadores de uma pseudo 
aristocracia americana. Poucas vezes o farisaísmo moral 
e as pretensões das classes altas foram mostradas de 
maneira tão candente e dramática. Há um filme, mas é 
bastante inferior ao texto. Editora Ediouro. 

5. Historias dos Mares do Sul (1951)
– Somerset Maughan
O maior escritor de segunda categoria de todos 
os tempos e autor de algumas obras que beiram à 
genialidade, especialmente no gênero conto. Este talvez 
seja o seu melhor livro de relatos curtos, e um deles – 
Chuva – é tão poderosamente carregado de violência 
moral, preconceito, religiosidade hipócrita e baixeza 
humana, e tão cheio de surpresas narrativas, que é 
impossível deixar de considerá-lo como um dos maiores 
contos já escritos em qualquer tempo.

6. Narciso e Goldmund (1930) – Herman Hesse
Do mesmo autor de O Lobo da Estepe, que nos anos 
60 foi o guru literário dos jovens chapadões (LSD, 
cannabis, chá de cogumelos). Excelente romance de 
formação em que rapazes descobrem a complexidade 
da existência e tiram lições daquilo que viveram. Tudo 
dentro das antíteses típicas da época: espíritoXcorpo; 
vida apolíneaXvida dionisíaca. Modernamente, Paulo 
Coelho produziu obras que são versões cafonas dos 
belos textos de Hesse.

7. Bestiário – Julio Cortázar
Livro de contos que tornou o escritor argentino 
conhecido nos meios literários. Incursão no gênero 
fantástico – aquele em que fatos inconcebíveis dentro 
dos princípios da racionalidade ocorrem ou são sugeridos, 
tornando verossímeis a nossos olhos. Algumas joias 
mundiais da história curta estão aí: A Casa Tomada; Cartas 
a uma Senhorita em Paris. Leitura de primeira classe.

8. O Capitão de Longo Curso (1961) – Jorge Amado
Originalmente integrando o livro Os Velhos Marinheiros, 
este romance é uma das obras magistrais de um 
escritor frequentemente irregular. Centrado nas histórias 
mentirosas contadas pelo capitão de longo curso, Vasco 
Moscoso, a uma população de aposentados suburbanos, 
a quem fascina com suas viagens imaginárias, o texto 
celebra, com fortes doses de humor, o poder encantatório 
das ficções e de como as mesmas constituem uma forma 
de sobrepujar a mediocridade do cotidiano.

9. A Coleira do Cão (1965) – Rubem Fonseca
Entre todos os livros de contos do autor, este é, 
certamente, um dos mais vigorosos. Rubem Fonseca 
ainda não havia transformado a violência em tema 
repetitivo e facilitado. O mundo que retrata é amplo, 
indo dos setores elevados às camadas populares, e já 
estão presentes alguns de seus personagens clássicos: 
os policiais durões, os desocupados de boa índole, etc. 
Há pelo menos dois textos esplendorosos: A Coleira do 
Cão e A Força Humana.

10. Travessuras da Menina Má (2006)
– Mario Vargas Llosa
Relato sobre um homem de vida previsível – ele é um 
intérprete da Unesco -  que mora escalonadamente em 
várias cidades (Lima, Paris, Londres, Tóquio e Madrid) e 
nutre um amor interminável por uma mulher misteriosa, 
arrivista e golpista. Além de registros soberbos das 
capitais retratadas, o texto flui como uma deliciosa 
crônica, infiltrada por sutil humorismo e tendo um 
desfecho inesperado e esclarecedor sobre o sentido da 
narrativa e da própria existência do narrador.

Literatura

DE LEITURA 
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Empreendimento - Reserva das Figueiras

NA ZONA SUL
RESERVADO

 O bairro Vila Assunção é, sem dúvidas, um bairro diferenciado na zona sul de Porto Alegre. 
Distante apenas 9 km do centro da cidade e a 2 km da estação do catamarã Barra Shopping Sul 
– que conecta Porto Alegre a Guaíba – apresenta excelente acessibilidade e ainda assim consegue 
preservar características de cidade jardim e de balneário como foi concebido nos anos 40: muitas 
praças, ruas floridas e relação com o lago Guaíba. Tudo isto convida o morador a caminhar pelo 
bairro, andar de bicicleta, conhecer seus vizinhos, vivenciar a cidade. A relação com o Guaíba 
proporciona também a existência de vários clubes náuticos na região: Veleiros, Jangadeiros, Iate 
Clube Guaíba, o que faz com que a paisagem se torne ainda mais encantadora.

Capelinha da Assunção Stand Up Paddle Museu Iberê Camargo

UM
TESOURO
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 Apesar de se conservar um bairro de baixa densidade, está cada 
vez mais bem servido por serviços e comércio de alta qualidade, 
armazéns de especiarias, ótimos restaurantes, cafés e bistrôs. Espaços 
culturais no seu núcleo – Via Cultura – ou no seu entorno imediato – 
Museu Iberê Camargo – também comprovam a qualidade do bairro. 
O Santuário de Schoenstatt e a Capelinha da Assunção conferem a 
delicadeza da escala do bairro. Na borda do bairro, ainda tem o Paseo 
Zona Sul – shopping aberto com a cara do bairro – e a 2 km o Barra 
Shopping Sul com vasta área comercial e de lazer, mais suas torres de 
escritórios e consultórios, além de vários hipermercados na região. A 
UniRitter também escolheu recentemente a região para implantar 
seu Núcleo de Pós-Graduação. Estas características, somadas às 
construções locais, fazem da Vila Assunção o bairro alto padrão da 
zona sul de Porto Alegre.
 A PICORAL E SOLANO Arquitetura e Engenharia, não por acaso, 
escolheu este bairro para lançar seu empreendimento em comemoração ao seu 30º aniversário: RESERVA DAS FIGUEIRAS. Durante as últimas 

três décadas, a empresa – que tem como principais atividades projeto 
arquitetônico, planejamento, gerenciamento e coordenação de projetos 
e obras, análise de custos – participou de obras importantes como a do 
Teatro da Feevale, Teatro de Aracaju, Arena do Grêmio, Carlos Gomes 
Center, American Business Center, FIERGS, restauro da Praça da Matriz e 
da Pinacoteca do Estado, entre outras.
 O RESERVA DAS FIGUEIRAS, além de localização privilegiada 
no bairro, será implantado em um terreno de esquina com área 
superior a 1.600 m2 e situado a 12 m acima do nível do Guaíba, o 
que proporciona uma vista excepcional para os apartamentos: poder 
desfrutar diariamente do espetáculo do pôr do sol. Com valioso 
conjunto de figueiras preservadas, o empreendimento contará com 
uma praça interna privada, proporcionando um microclima local que 
contribuirá para o conforto natural dos apartamentos.
 Conforme a autora do projeto, a Arquiteta Rosana Picoral, “o 
projeto tem a preocupação com da sustentabilidade desde sua 
gênese: manteve o máximo possível a vegetação existente no local; 
procurou adaptar a construção na topografia do terreno; trabalha 
com uma permeabilidade do terreno superior a 50%; prevê 
elementos de proteção natural do sol como sacadas e pérgolas; 
ventilação cruzada; circulações condominiais e estacionamentos 
cobertos com ventilação e iluminação naturais; telhado verde; 
iluminação condominial externa alimentada parcialmente por 
placas fotovoltaicas; iluminação condominial instalada com lâmpadas 
econômicas e sensores de presença; medição individualizada de luz, 
água e gás; como também espera para aquecimento das piscinas 
com placas solares.

Redário

Vista Aérea

Halll Social

Loft - Ap. 102

Penthouse - Ap. 301

Duplex

“O RESERVA DAS FIGUEIRAS, 
ALÉM DE LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA NO BAIRRO, 
SERÁ IMPLANTADO EM UM 
TERRENO DE ESQUINA COM 
ÁREA SUPERIOR A 1.600 M2 E 
SITUADO A 12 M ACIMA DO 
NÍVEL DO GUAÍBA,...
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 Considerando que se trata de um bairro tradicionalmente de 
residências unifamiliares, apesar do RESERVA DAS FIGUEIRAS ter 
apenas 11 apartamentos, o projeto contempla diversas tipologias, 
algumas associadas à figura de “casas suspensas”:  apartamentos tipo 
GARDEN – com pátios privados superior a 100 m2; apartamentos 
tipo PENTHOUSE – com área social vinculada a amplo terraço com 
piscina com borda infinita (com espera para aquecimento solar) e 
elevador privativo entre setor íntimo e social;  apartamento tipo 
DUPLEX – com estar social com pé direito duplo e privilegiada 
área de lazer; apartamentos tipo LOFT – com áreas totalmente 
integradas, mas com flexibilidade  para se tornar um confortável 
apartamento com duas suítes; apartamentos de esquina com SPA; 
apartamentos tradicionais.
 Analisando a diversidade do perfil das famílias e que este perfil 
também muda ao longo do tempo, o RESERVA DAS FIGUEIRAS 
prevê que alguns apartamentos, pensados no projeto como 
tendo três suítes, podem ser alterados para duas ou quatro suítes, 
dependendo da tipologia.

“A ÁREA CONDOMINIAL 
ACOMODARÁ A PRAÇA DAS 
FIGUEIRAS, ÁREAS DE LAZER COMO 
SE FOSSEM A EXTENSÃO DE UMA 
CASA: PLAYGROUND, REDÁRIO, 
CHIMARRÓDROMO, HORTA.” 

 A área condominial acomodará a PRAÇA DAS FIGUEIRAS, 
áreas de lazer como se fossem a extensão de uma casa: playground, 
redário, chimarródromo, horta. Cada apartamento contará com 
duas a quatro vagas e um depósito privativo junto às mesmas, 
dependendo do porte do mesmo. Segundo a Diretora Executiva 
da Incorporadora Fernanda Solano, “considerando que Porto Alegre 
tem uma relação de 1,8 carros por habitante, será deixada uma 
estrutura de espera em 18 das 31 vagas para que possam receber 
duplicadores de vagas.” Desta forma, tem apartamentos que podem 
chegar a ter seis vagas, caso seja necessário.
 Outro diferencial do empreendimento é que será entregue com 
um gerador de energia para atender não apenas a área condominial 
(um elevador, bombas de recalque da água, duplicador de vagas, 
portões de acesso ao estacionamento, parte da iluminação), mas 
também a área privativa com tomada do refrigerador/freezer e um 
ponto de luz. As fechaduras de acesso aos apartamentos 
serão biométricas e o sistema de segurança também está 
contemplado no projeto. Para garantir que não apenas 
o projeto seja um diferencial, a CONSTRUTORA 
TEDESCO será a empresa responsável pela construção, 
garantindo a qualidade também nesta etapa.

Apartamento com Spa

Garden - Ap. 101

Penthouse - Ap. 301

Duplex

Garagem
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Incorporação:

Construção:

www.reservadasfigueiras.com / www.picoralsolano.com.br
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Quem rasgou
os rotos mantos,
abriu o baú de espantos
desse abismo de mazelas?

Que nos jogou
da montanha,
no duro chão das barganhas,
não digam que se safou?

Quem plantou 
tanta discórdia,
tanto rancor, tanto ódio
por onde andou e passou?

Quem desembaçou
os espelhos
onde de pé, ou de joelhos
a nação se contemplou?

Quem soltou
os loucos ventos
varreu o discernimento
e tão hostil nos deixou?

Quem fez
de suas mentiras
a pólvora de nossa ira
quantas máscaras usou?

Quem soprou
a desavença
inserindo mil ofensas
na boca aflita das ruas?

Quem deitou fel
em nossas taças,
deu as cartas, com trapaças,
e de justo se arvorou?

Quem fez 
de um projeto solidário
o roteiro de um calvário,
por onde a todos levou?

Quem souber
responda estes quesitos
e devolva a este país aflito
o seu jeito de ser feliz!

Poesia - Luiz Coronel
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Luiz Coronel - escritor e publicitário
Maio/2016

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

www.prconsultoriaemluxo.com.br | contato@prconsultoriaemluxo.com.br
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URBANdrops
por Miriam Runge

DECOR
 Com apenas cinco anos de mercado, a Digermany Stoff já é referência no 
segmento de estofados de luxo. Focada em produtos assinados, como cadeiras, 
cabeceiras, sofás, pufes e reformas de peças clássicas ou de coleção, agora amplia 
seu leque de atendimento com um espaço exclusivo e com hora marcada, onde 
apresenta ao cliente um novo mix de produtos:  tecidos e papéis de renomadas 
marcas nacionais. Os 25 anos de experiência de seus fundadores, somados ao 
comprometimento da equipe com os resultados, fazem com que a empresa 
desponte no mercado e seja reconhecida sempre pela qualidade e excelência tanto 
no atendimento quanto nos seus produtos, onde utiliza matéria-prima de primeira 
linha, respeitando com carinho e maestria os traços de arquitetos e projetistas.
www.digermany.com.br
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miriam@runge.arq.br

 Miriam Runge é arquiteta e urbanista, pós graduada em Design 
de mobiliário-UCS e docente em cursos de pós graduação nas 
áreas de revestimentos e gestão.

REVESTIMENTOS 
 Inovação de processos, racionalização de custos e atendimento 
inspirador são os três pilares que movem a granitos.com na realização de 
projetos exclusivos e referenciais.
 Com acabamento impecável, finalizou a entrega (no prazo!) de 
pisos e tampos dos sofisticados banhos femininos na expansão do 
Shopping Iguatemi POA. O nobre mármore de Carrara foi trabalhado 
com ferramentas inovadoras que permitem uma sequência de veios e 
desenhos valorizando ainda mais projeto e material. Trabalhando sempre 
com matérias primas-nobres, em breve a empresa vai novamente 
surpreender com projetos exclusivos, ditando a moda e tendências em 
importante mostra de decoração! 
Saiba mais em granitos.com.br

DESTINO 
 A maior mesquita dos Emirados Árabes fica em Abu Dabi. 
Construída pelo Sheikh Zaied, leva seu nome e coleciona 
números estratosféricos: em quase 10 anos de construção 
consumiu 600 milhões de dólares, possuindo mais de mil 
colunas delicadamente adornadas, abrigando o maior tapete 
persa do mundo, com 5.627 m² tramados pelas mãos de 
1200 mulheres e pesando quase 47 toneladas. 
 Com espaço interno para abrigar 40 mil pessoas, a 
mesquita é construída em mármore branco e finamente 
decorada com inúmeras pedras preciosas. Ostentando o 
título de maior edificação atual em mármore, a construção 
foi finalizada em 2007 e idealizada para ser eterna, sendo 
considerada um dos templos mais imponentes e uma das 
maravilhas da arquitetura religiosa contemporânea. 
www.szgmc.ae

DESIGN 
 Lançada em fevereiro de 2016 no MUBE-SP, durante a 
Paralela Móvel, a confortável poltrona (e puff!) Moliçosa, criação 
da arquiteta e designer Rejane Carvalho Leite, já esteve presente 
na Mostra Brazil-Milão 2016 e agora aparece em ambientes da 
Casa Cor Goiás e São Paulo.
 Confortável e atemporal, de estrutura leve, porém muito 
resistente, é inspirada pelas cadeiras preguiçosas e pela 
iconográfica poltrona Mole de Sérgio Rodrigues. É o design 
gaúcho e nacional conquistando seu verdadeiro espaço!
 www.carvalholeite.com.br

TENDÊNCIAS 
 Agitando o mercado nacional de design e arquitetura, a Revestir 2016 
movimentou a capital paulista em março último ditando a tendência em 
revestimentos. Releituras de concreto aparente da década de 30, cerâmica 
vitrificada, cobogós e cores menos vibrantes pontuaram as apresentações. 
Linhas que demonstram a marca do tempo em réguas de madeira, 
mármores envelhecidos, lombadas de livros antigos e diversas estampas 
de época estão em pisos e porcelanatos que vão compor os ambientes. 
 Podemos entender que os revestimentos buscam, além de uma 
possível personalização e maior flexibilidade nas composições, um resgate 
do passado através de suas texturas, procurando nos alimentar de 
sensações de conforto trazidas pela memória inconsciente. Repetindo o 
sucesso de anos anteriores, o tijolo à vista em diversas cores e formatos 
também ocupou lugar de destaque.
 Couros, linhos , lãs e tecidos tramados  irão aparecer nos mais variados 
materiais, aliando a praticidade da manutenção ao encanto de texturas 
que são quase ícones na decoração. Destaque para os pisos em bambu, 
que promete ser a madeira do futuro!
 www.exporevestir.com.br

CASA COR SP
 A Casa Cor São Paulo abriu as portas em 17 de maio último e trouxe ambientes 
sóbrios com muito cimento, superfícies lisas e muitos pisos de madeira natural. 
Colocação chevron, ou espinha de peixe, aparece nos pisos e paredes como uma 
releitura de pisos antigos em madeira, das casas das nossas avós. É o passado coberto 
de suas tradições que pontua muitos espaços, quase como um resgate. Cores neutras, 
cinzas e tons fechados como o verde na parede do Home Office de apenas 11 m², 
projeto de Patricia Hagobian, onde os quadros ocupam todo o espaço da parede 
numa colocação original. Vale a visita para conhecer também os belos prédios e 
recantos do Jóquei Club.

TECNOLOGIA
 Ainda sobre feiras, voando para Milão, o design aliado à 
tecnologia pontuou diversos stands na feira internacional de 
móveis que ocorreu em abril último. A tecnologia de cozimento 
por indução, por exemplo, em diversas superfícies, onde não 
precisamos nos preocupar com o calor da superfície e o fogão 
desaparece e se transforma em um tampo liso. Também em 
superfícies de tampos de cozinhas e bancadas podemos carregar 
aparelhos multifuncionais como smartphones e tablets sem plugues 
ou fios, apenas encostando o aparelho na superfície. É a tecnologia 
e o design cada vez mais juntos para facilitar e encantar o dia a dia!
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Michel Keller

 A essência do cliente é sempre a premissa para qualquer projeto, 
segundo o designer Michel Keller. Atual e tecnológico foram os 
conceitos que nortearam as concepções para esta mansão suspensa, 
localizada no bairro Bela Vista em Porto Alegre. Para o living, mesmo com 
seu amplo espaço de 60 m2, a missão dada ao designer era de reunir 
a família e seus amigos, onde o estar tivesse suas funções muito bem 
definidas. A divisão criada, sala de TV, sala de estar e jantar, área gourmet 
e a sua varanda adenda, tornaram o ambiente ainda mais funcional e 
atraente. Somando tudo isso ao sistema de automação implantado aos 
aparelhos eletrônicos e às cortinas, foi agregada a tecnologia exigida pelo 
casal. Todos os equipamentos e iluminação se integram aos celulares, 
assim como o sistema de som alocado no hall de entrada, lavabo, cozinha 
e sacada, e interagem com o dia a dia da casa.

MULTI
FUNCIONAL
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 Junto à área gourmet, memórias de viagens e bons momentos com amigos definem o estilo, que lembra bares europeus por suas 
banquetas em madeira preta, seu painel estofado em couro e espaço para receber muitos amigos. A mesa de jantar, uma das vedetes do 
ambiente, é dividida por um aparador móvel e espelho com a função de fracionar a mesa, que não é utilizada diariamente na sua totalidade. 
Ao unir suas bases, também criadas pelo designer, a mesa fica ampla e pronta para receber mais pessoas. O banco não apenas serve como 
duas posições para a mesa de jantar, como também faz às vezes de poltronas para a sala de estar. 
 A sala de TV é um convite a qualquer um para se jogar no grande sofá, utilizado também como divisão de ambientes. Pensando na 
família com filhos adolescentes, o amplo espaço acolhe todos que gostem de assistir um bom filme, ler um livro ou simplesmente curtir 
a lareira em noites de inverno. O revestimento em mármore Carrarinha, fornecido pela Marmosul Mármores e Granitos, e o espelho 
foram os materiais escolhidos, que se casaram bem e escondem brilho e luxo diante de um cenário acolhedor.
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Tânia Bertolucci e Carolina Nuernberg

 Durante a obra de execução deste apartamento no ponto mais alto 
de Petrópolis, o escritório Tania Bertolucci de Souza | arquitetos 
associados, formado pelas arquitetas Tania Bertolucci de Souza e Carolina 
Schrage Nuernberg, foi contratado para pensar as modificações e todo o 
detalhamento de interiores do imóvel com mais de 180 m² de laje. Com 
liberdade para criar e conceitos claros brifados pelo cliente, valorizaram a 
integração dos ambientes no estar/jantar e copa/cozinha, projetando portas 
de correr que, quando abertas, permitem a total comunicação destes 
espaços e, quando fechadas, protegem o espaço funcional. Painéis revestem 
a churrasqueira, que abriga também uma bifeteira móvel, permitindo que o 
espaço seja totalmente vinculado ao estar quando desejado.

SINTONIADE

CONTRASTES

A iluminação natural, aliada à vista do 12º pavimento, foram logo percebidas pelas arquitetas – que neste projeto contaram 
com a colaboração da arquiteta Caroline Cancaro – como o grande destaque do apartamento, qualidades sublinhadas com 
circulações fluidas, poucos móveis e cores claras nas paredes e piso. Em contraponto ao colorido neutro, criaram um grande 
painel que recebe a TV de 65”, em vidro preto e lâminas de madeira louro pardo escurecido, executado com excelência pela 
Mercatto Marcenaria, assim como todos os outros trabalhos de marcenaria do apartamento. Para o revestimento da lareira 
e do degrau que delimita sua base elegeram mármore espanhol Nero Marquina fornecido pela Basalto Santo Antônio de 
Nova Prata, que também executou todos os tampos nos banheiros, cozinha e área de serviço. 
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 Atento às inovações tecnológicas, o cliente 
solicitou diversos recursos como automação para 
iluminação, equipamentos de áudio e vídeo em full 
HD comandados remotamente, controle de acesso 
interligado ao celular, etc. No projeto luminotécnico, 
as arquitetas optaram por sistemas de led em função 
de facilidade de manutenção e economia de uso, 
especificando diversos equipamentos, tanto para 
iluminação focal como para luz geral, fornecidos pela 
Showlux Iluminação.
 Na sala de jantar, destaque para a luminária 
pendente com cristais e para a tela do artista Unikoswki, 
adquirida no Escritório de Arte Porto Alegre. No estar, 
a escolha de poucos móveis privilegiou o conforto de 
um sofá retrátil e poltronas giratórias, que reforçam a 
preocupação com o uso do espaço. A mesa central 
em laca branca, assim como as mesinhas laterais, as 
poltronas e diversos objetos foram adquiridos na 
Gobbi Novelle. Complementa este ambiente uma 
poltrona Lounge com design atemporal de Charles 
Eames, estrategicamente colocada ao lado da lareira. 
 O piso de todo ambiente social, cozinha e serviço foi 
revestido com porcelanato de grandes dimensões em 
padrão levemente marmorizado, seguindo a tendência 
de buscar elementos naturais em novas leituras 
sustentáveis. No estar destaque para o tapete em relevo 
exclusivo executado pela Espaço do Piso Revestimentos. 

 A suíte do casal recebeu uma cabeceira 
revestida em couro ecológico e espelhos 
bisotados, que destacam a suavidade e 
limpeza de forma dos móveis elaborados 
pelas arquitetas e executados pela Mercatto 
Marcenaria. Iluminação dimerizada e sensor 
de presença promovem aconchego e 
funcionalidade aos equipamentos da Showlux 
Iluminação. Espelho nos móveis aéreos e 
mármore espanhol Crema Marfil (Basalto 
Santo Antônio) complementam o banheiro da 
suíte, onde o misturador Docol faz a diferença.
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CONFORTÁVEL
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pufes soltos que servem para o profissional psicólogo 
utilizar junto ao paciente. Todos os móveis e painéis 
foram feitos sob medida pela Moldem Móveis de Novo 
Hamburgo. O escritório também projetou e executou 
uma grande estante colorida para armazenar os dados 
e pastas confidenciais dos pacientes, pois todas gavetas 
possuem chaves. Os nichos em formas e cores diversas, 
onde ficam os brinquedos e jogos utilizados nas consultas, 
foram iluminados de forma indireta através de fitas led´s.
 O piso utilizado foi o vinílico, da marca PERTECH – 
Linha Acqua Floor Stick, adquirido na loja Espaço do Piso, 
garantindo isolamento acústico e alta resistência, além de 
ser ecologicamente correto. As arquitetas comentam: “a 
iluminação tem um tratamento especial em todos nossos 
projetos, é feito um projeto luminotécnico levando em 
consideração a eficiência energética quanto a fluxo 
luminoso e custos, utilizando para isso fontes luminosas 
em led”. A cortina tipo rolo tela-solar é da loja Bela Art 
Cortinas e possui isolamento térmico, além de bloqueio 
de raios UV, que podem desbotar os estofados. Optaram 
por um pano único, monocontrole, com redutor de peso 
fazendo que ela fique mais leve para o uso.

 Liz Ribeiro e Ediméia Lehn
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 O escritório Liz Ribeiro Arquitetura assinou e executou o 
projeto deste consultório de psicologia infantil, com área enxuta de 
30 m², dividido em recepção, área de atendimento, copa e banheiro. 
 Para as divisórias dos espaços, elegeram a construção em 
drywall com isolamento acústico nas paredes e tetos, além disto 
revestimos a área de recepção com placas de madeira, garantindo 
ainda mais a questão do silêncio. Para a área de recepção foi 
priorizado um ambiente acolhedor, confortável, tranquilo e sem 
exageros. Por se tratar de uma clínica infantil, utilizaram caixas 
coloridas com brinquedos e jogos, além de espaço para revistas 
e livros, contribuindo para o entretenimento dos pacientes e 
amenizando assim o tempo de espera. Quadros divertidos e 
cadeiras de design ajudam a compor o ambiente.
 A sala de atendimento foi pensada como um local de 
“brincar”, utilizando uma parede tipo lousa para desenhar além de 
mesas e cadeiras ergonômicas para serem usadas dependendo 
da idade do paciente. A iluminação pontual e colorida ajuda na 
ampliação do foco luminoso na mesa de desenho. Como apoio, 

LÚDICO, 
E ACOLHEDOR
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Carina Fraeb

 A arquiteta Carina Fraeb comenta que o primeiro projeto feito para 
estes clientes foi para atender a filha, que estava estudando em Porto Alegre. 
Desta vez, o objetivo foi contemplar o irmão com uma proposta bem 
descolada e própria para receber amigos e familiares. 
 Partiram da cor cinza como pano de fundo, com contraste de cores 
fortes como laranja e azul. Em lugar da tradicional sala de jantar, optaram por 
uma área com sinuca e um aparador mais largo funcionando como mesa. 
No estar, o destaque fica para a estante em laca brilho na cor laranja, ao 
lado do painel e móvel em laca cinza. A pedra da lareira vem em mármore 
cinza arabescato, fornecido e executado pela Marmonix. Para compor com 
a estante, a poltrona conta com tecido da Manjabosco Decor em tons de 
cinza, azul e laranja. Ao fundo, a persiana rolô motorizada da Uniflex.

DESPOJADO,
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 O grafite no lavabo reforça a ideia de 
um espaço lúdico e descontraído. Para a sua 
execução, contaram com o trabalho da artista 
plástica Stella Copstein Courtes. O formato 
diferenciado da bancada, com pia esculpida 
em silestone cinza, fornecido e executado pela 
Marmonix, acompanha o arrojo do grafite. 
 No segundo andar do apartamento, o quarto 
em tons de cinza segue o traço despojado. O 
deck em pinus faz a ligação entre a área da cama 
e o espaço com futons junto à janela, onde 
está a coleção de miniaturas do proprietário. 
Persianas rolô na cor cinza da Uniflex vestem 
as esquadrias externas. Para conforto na hora 
do descanso foi criada uma persiana celular 
Premiere Blackout da Uniflex entre a área 
da cama e dos futons. As colchas, almofadas e 
futons são da Manjabosco Decor.

ESTILO JOVEM E

 COM LUXO
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Ana Lore Adega

 A arquiteta Ana Lore Miranda assina este projeto arquitetônico no condomínio residencial Condado de Saint Moritz, em Gramado, na serra 
gaúcha. A residência recebeu telhado aparente bastante acentuado, em função da neve, com entradas de luz através de água furtada e uma grande 
claraboia central, que ilumina naturalmente toda a casa.  A luz natural e o sol são prioridades em seus projetos em se tratando de serra gaúcha.  
Elementos naturais da região como pedra, madeira e ferro foram utilizados numa mistura muito discreta entre esses materiais. 
 A construção da casa foi feita pela empresa MRS Engenharia Ltda., num prazo de 18 meses, seguindo o cronograma proposto. Trata-se de 
uma casa de dois pavimentos com uma suíte e dois dormitórios na parte superior. O pavimento térreo é integrado entre cozinha, jantar e sala de 
estar, criando um espaço multifuncional para música ou quarto de hóspedes de forma mais reservada. Existem duas lareiras, uma na sala de estar 
e outra no espaço multifuncional, além da calefação em todos os ambientes, inclusive nos banheiros.  
 Foi projetado rebaixamento de teto com gesso para viabilizar tanto canalizações de Split como iluminação técnica planejada. A grande escadaria 
interna da casa é revestida por mármore travertino e peitoril em ferro forjado e inox, dando um toque diferenciado ao projeto. A sala de jantar, 
banhada pelo sol, conta com um pequeno terraço com pérgola em madeira natural. Este espaço, além de descanso após uma farta refeição em 

SOL
família, conta com um belo jardim, pequenas árvores frutíferas e horta com temperos e chás. Entre as plantas 
prediletas dos proprietários, framboesas e morangos silvestres fazem parte do cultivo. O acesso principal da 
casa se dá por uma escadaria em toras de eucalipto entre lindas lavandas.
 A casa possui esquadrias em PVC com vidro duplo externamente e algumas contam com persianas 
automatizadas. As esquadrias internas são em madeira maciça. A empresa responsável pelo detalhamento e 
execução foi a Esquadrias Schein. 
 No subsolo foi feito um isolamento completo em fibra de um setor que inicialmente seria utilizado como 
depósito, sendo posteriormente revestido por madeira maciça para receber adequadamente a adega de 
vinhos do proprietário. Houve a previsão de ventilação natural, através de um duto, porém o isolamento em 
fibra e manta possibilitam manter a temperatura adequada para os vinhos durante o ano inteiro. Uma grande 
pedra natural, protegida por um vidro, foi mantida no local.

NEVE
&LUZ
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 “Faço o que amo e amo o que faço”. É com esta filosofia que 
Paulinho Peres alia criatividade e ousadia para compor projetos 
acolhedores. O profissional acredita que, além de criar com 
exclusividade transformando cada espaço e detalhe em uma extensão 
do estilo dos proprietários, os ambientes precisam ser aconchegantes; 
propiciando momentos de puro bem-estar e prazer. 
 Pensando nisso, o designer apostou na sofisticação de tons 
terrosos e amadeirados neste Pub Gourmet, idealizado para um 
jovem casal e seu filho. Para que a família pudesse receber em 
um convidativo e charmoso espaço, Paulinho criou uma proposta 
distinta, enriquecida pela cor amarela, escolhida para descontrair e 
aquecer o ambiente.  
 O estilo vintage é evidenciado, principalmente, pelo refrigerador 
amarelo Frigidaire, direto dos anos 50/60. Cuidadosamente restaurado 

é considerado peça-chave para o design, guiando a composição dos elementos para causar o contrastante efeito retrô 
moderninho. A churrasqueira rotativa e a parrilla uruguaya, aumentam o conforto e a tranquilidade do assador, além de 
aflorar a criatividade ao compor os deliciosos pratos gourmet. Em sintonia com a atmosfera clássica contemporânea, 
a translúcida e majestosa pedra Ônix iluminada foi esculpida com uma sinuosa curva em uma de suas extremidades 
enobrecendo a bancada, que conta com os traços arredondados das banquetas giratórias em couro marrom ecológico.  
 Inusitados, os pendentes destacam detalhes pontuais na iluminação intimista criando efeitos cenográficos. Em meio 
ao espaço, impera a mesa de sinuca Luís XV com desenho delicado e pés graciosos. O acesso à varanda, onde antes era 
apenas um local angular, se tornou um pequeno recanto com o apoio da mesinha central sobre o circular tapete Shaggy, 
de macios fios trançados, e o curvo móvel estofado que envolve confortavelmente o espaço.   
 Os grandes vãos de aberturas que cercam a edificação, neste ambiente, foram presenteados com persianas em 
madeira, reforçando a proposta do projeto. O som ambiental que se estende à área externa, assim como os feixes verdes 
do laiser RGB, desperta as melhores sensações e amplia o bem-estar. 

ACONCHEGO 
LUXUOSO

Paulinho Peres
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Tamara Rodriguez

Circuito Onne Decoração

 O projeto deste apartamento foi criado pelo escritório Tamara Rodriguez 
Arquitetura para um casal jovem, sem filhos, que mora na China. O que 
norteou as escolhas foi a ideia de que, quando visitam sua cidade natal, precisam 
de um lar onde possam receber seus amigos e familiares, aproveitando ao 
máximo o tempo no Brasil.   
 Trabalharam um conceito jovem e despojado, com a área social do 
apartamento totalmente integrada e materiais de revestimento como o tijolo 
aparente e tons neutros, porém marcantes, na marcenaria executada pela Anid 
Moveis Sob Medida. Todos os detalhes foram pensados para criar ambientes 
funcionais e confortáveis com estilo sofisticado. Na parte da sacada foi criado 

um ambiente de bar, junto à churrasqueira e um lounge com futon, onde o casal pode aproveitar para relaxar e apreciar a 
vista. A mesa de jantar Saarinen, escolhida na Moveis Líder, é um ícone do design internacional, com tampo de madeira e 
base em pintura automotiva preta. 
 Para a decoração buscaram inspiração na China, na composição da mesa de apoio e vaso oriental de porcelana chinesa. 
Persianas de alumínio horizontais da Uniflex Jardim Mauá vestem as aberturas dos ambientes, e o tapete em couro, 
fornecido pela loja By Home, faz a composição neutra em contraste com sofá em capitonê azul. 
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Anne Bomm  e Marilia Warken

Circuito Onne Decoração

LAVABO: 
 O sonho dos clientes era que o ambiente lavabo fosse um dos 
mais impactantes na arquitetura de interiores.  Neste caso, o desejo 
do cliente foi muito claro, black & gold. Trabalhamos em uma área de 
2 m² com uma bancada em pedra industrializada Silestone TAO, preto 
absoluto. A cuba foi usinada na pedra. As paredes foram revestidas 
com papel de parede com pequenas gotas de luz. Toda a parede do 
espelho foi emoldurada, dando personalidade. A iluminação é toda 
indireta e os metais e acessórios em dourado clássico.
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CRIATIVIDADE
ADEGA:  
 O espaço Adega foge um pouco do conceito tradicional, onde normalmente todo o ambiente é climatizado para receber os vinhos e 
espumantes. A proposta da Bomm Warken Arquitetura foi fazer com que ao invés do dono do acervo entrar no ambiente para buscar a sua 
bebida e logo sair, que ele fique no local o maior tempo possível, curtindo o ambiente. O ambiente foi organizado em dois setores distintos: área 
da adega e área do estar com lareira. Na área da adega,  foi criado um recanto para acomodar os vinhos e espumantes de um lado e, de outro, 
uma estrutura em marcenaria com uma cristaleira toda em vidro da Masetti Móveis, bem como uma cuba com torneira para apoio. A área de 
estar com lareira recebeu poltronas, luminária de piso e lareira a álcool e se tornou um cantinho acolhedor para uma boa conversa. Nas paredes, 
quadros com a rolha ou as rolhas das bebidas degustadas nos momentos especiais. O principal material usado foi o porcelanato da Portobello 
Shop Novo Hamburgo. Está presente no piso, no revestimento da lareira e como destaque no revestimento de uma parede. As cores quentes, 
iluminação sóbria e materiais nobres e fortes foram escolhidos para dar aconchego. A marcenaria foi executada em laca com pintura automotiva 
dourada fosca e também lâminas de madeira. Para compor o clima, um tapete iraniano Tabriz Mahi no centro do ambiente. 

SUÍTE e CLOSET FEMININO:
 Uma suíte de 15 m², com linhas clássicas, num apartamento 
na zona mais valorizada de Novo Hamburgo. Painéis e marcenaria 
executados pela Masetti Móveis em laca off-white, com muito 
espelho para dar a sensação de amplitude e repetição. Detalhes de 
marcenaria e bancada de apoio à televisão em lâminas de madeira. 
Cabeceira da cama estofada com veludo suede. Criados mudos e 
bancada para frigobar também em laca off-white. Puxadores com 
detalhes em cristal.
 Closets separados por gênero, feminino e masculino. O closet 
feminino, com 8 m², possui linhas retas e muito espelho bronze. 
Estrutura interna em laca off-white. Iluminação para valorizar os 
materiais, texturas e as cores das roupas e sapatos. Abaixo, uma 
bancada para joias, relógios de colecionador e acessórios expostos 
em gavetas revestidas de veludo carmim.

PERSONALIDADE, 
CONFORTO E 
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Circuito Onne Decoração

Ligia Piccini

 O escritório Kali Arquitetura foi chamado, após uma mudança na composição 
dos sócios de um tradicional pub de Porto Alegre, para inovar, aliando um conceito 
de alta gastronomia ao ambiente de um pub. 
 Com um pé direito alto, o ambiente original já contava com um mezanino 
– único item que se manteve no projeto. A grande mudança se deu a partir da 
necessidade da criação de um palco. Este, seria um elemento novo e importante 
para salientar a mudança que o bar buscava. Com a intenção de destacar o palco e 
criar um percurso pelo salão principal, a posição da nova escada de ferro introduziu 
um novo elemento: a passarela, que traz uma maior conexão ao local, permitindo 
uma visão geral do salão principal e privilegiada do palco. 
 De um bar rústico, com madeira escura e uma temática viking, o local passou a 
ter um ambiente industrial e moderno, com novas texturas, cores e iluminação. 

 O projeto contemplou inúmeras possibilidades para direcionar o cliente ao que ele desejava, a partir de um layout definido 
por áreas e usos diferenciados. No mezanino, as cadeiras em tonalidade café, fornecidas pelo Armazém das Cadeiras, 
distribuem-se junto às mesas, todas da Mezas Mobiliário Contemporâneo, mais um sofá linear. O pé direito mais baixo cria 
um ambiente propício ao serviço de restaurante. No espaço de maior destaque e visibilidade, a mesa de concreto desenvolvida 
em parceria com a Mezas determina a área VIP do local. 
 A iluminação teve grande importância para refletir as sensações diferentes que cada uso do espaço exigia. Foram escolhidas 
as lâmpadas e luminárias da Luzes do Mundo, que atendeu a todas as expectativas e itens que o projeto solicitava.
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 O Restaurante Takêdo é conhecido por ser especializado 
em culinária japonesa moderna. Por essa razão, a arquiteta 
Ligia Piccini, do escritório Kali Arquitetura, em uma 
viagem ao Japão, procurou referências que remetessem à 
arquitetura moderna oriental. Algumas características foram 
muito perceptíveis: a monocromia, o uso intenso de texturas 
e de formas geométricas.
 A ideia principal do projeto foi refletir a sofisticação dos 
pratos no ambiente projetado. Como ponto de partida, 
criou-se uma base mais sóbria, usando preto, branco e tons 
de cinza. Dourado e prateado foram escolhidas como cores 
de destaque.
 Com a intenção de integrar visualmente os ambientes, 
algumas paredes foram removidas, o piso foi nivelado e 
espaços foram delimitados sutilmente com mobiliário e 
iluminação distintos. A unificação também ficou por conta 
dos materiais utilizados no revestimento das paredes, 
estofados e mobiliário. As poltronas tulipas, escolhidas 
para compor com as já existentes, foram fornecidas pelo 
Armazém das Cadeiras. Com tonalidades estratégicas, 
essas poltronas deram identidade e um detalhe especial 
para o salão e bar.

 O mobiliário, os objetos de decoração e as luminárias 
foram desenvolvidos pelo escritório, especialmente para o 
restaurante. Os banheiros, realizados em parceria com a 
Stilo Elevato, trazem um design diferenciado para as louças 
e metais. No banheiro masculino, os mangás – quadrinhos 
de origem japonesa – surpreendem e reforçam o clima 
oriental do ambiente. 
 As formas geométricas que se repetem na parede, 
aparecem nos bancos em cor pérola com o estofamento 
quadriculado. Ripas douradas foram usadas para destacar o 
buffet de sushi e para conferir privacidade à área de espera 
do restaurante. Os tradicionais origamis também serviram 
de inspiração para o revestimento da parede, a opção eleita 
foi o revestimento Scaleno, fornecida pela Ladrilhart, com 
seus materiais exclusivos e diferenciados.

O LUXO COM ESTILO 
ORIENTAL
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COZINHAS DE SONHO
 O Salão do Móvel de Milão, Itália, ocorre tradicionalmente no 
mês de abril e é considerado uma das feiras mais importantes e 
conhecidas mundialmente, trazendo ao mundo o que há de mais 
interessante em design de mobiliário e objetos. 
 A Arclinea, referência em cozinhas italianas, apresentou na 
EUROCUCINA 2016, feira que ocorre paralela ao Salão do Móvel, 
um espetáculo no quesito cozinhas e proferiu: cozinha é arquitetura! 
Reforçou o conceito que a cozinha é o coração da casa: além de 
ser o local de preparo dos alimentos, é a extensão da sala de visitas, 
onde se reúnem amigos, familiares, e também é o palco para muitos 
novos chefs e gourmets, hobby hoje em dia.
 A cozinha passou a ser objeto de desejo e espaço que tem 
merecido atenção especial dos projetistas, não mais escondida 
entre quatro paredes.
 Novos materiais, como alumínio, e muita tecnologia predominam 
para garantir a funcionalidade. O efeito e beleza percebe-se no uso 
de materiais naturais como pedras com grandes veios marcados e 
madeira de diversas tonalidades, valorizando também os veios. A 
presença de hortas e vegetação mostra que a cozinha não é só 
beleza, mas igualmente é muito utilizada.
 Depois deste show de cozinhas, o jeito é correr para projetar 
uma nova em folha!

ARTE OU HOTEL?
 Selecionei para esta edição dois locais de arquitetura belíssima 
para se hospedar. Um deles em Milão, já que a pauta da coluna foi 
Milão, e outro aqui pertinho, que, mesmo com o frio, oferece muitas 
atrações e relax.
 PALAZZOSEGRETI – MILÃO
 Milão respira e inspira design por todos os lados. Senso comum 
entre os sofisticados e amantes de bom design está o Hotel 
PalazzoSegreti, instalado em um antigo palácio milanês, oferecendo 
um novo conceito em hotel. Um projeto arquitetônico que valoriza 
o clássico e o antigo com inserção de uma nova linguagem com 
elementos modernos. Iluminação pontual e intimista, cores escuras 
misturadas com cores vibrantes tornam o hotel uma segunda casa, 
reforçando a intenção de deixar todos bem à vontade.

por Cris Schmitz - arquiteta

Cris Schmitz é arquiteta, antenada e comanda o 
Studio A, arquitetura e interiores.

cristianaarquiteta@gmail.com
 studioacrisschmitz

Sugestões para a coluna INN :
 studioacrisschmitz

www.studioaarquitetura.com.br
cristianaarquiteta@gmail.com

MILÃO 2016
 PONTA DOS GANCHOS – BRASIL
 Bem mais perto, com arquitetura que valoriza e se contextualiza 
perfeitamente ao entorno em que se insere, está o resort Ponta dos 
Ganchos em Governador Celso Ramos, a 50 km de Florianópolis, 
considerado o melhor resort da América do Sul e top 10 do mundo, 
na categoria luxo. 
 O Ponta dos Ganchos Exclusive Resort abre sua temporada 
de inverno com uma programação que oferece muito requinte e 
aconchego do clima de serra, enriquecida pela estonteante vista 
para o mar da Costa Esmeralda. Uma das principais características 
do resort é a privacidade. Em uma área de 80.000 m² estão 
localizados apenas 25 bangalôs, divididos em seis categorias, entre 
80 m² e 300 m². Todos com vista para o mar. 
 Os bangalôs mais recentes foram construídos de maneira 
sustentável, com ventilação cruzada, painel solar, teto verde e 
madeira de reflorestamento. O cuidado com o meio ambiente faz 
parte da essência do Ponta dos Ganchos, que, além de tratamento 
de esgoto, capta água da chuva para ser utilizada na jardinagem e 
recicla 100% do lixo.

“THE NATURE OF MOTION-Nike”
 A moda e a arquitetura têm mostrado cada vez mais que andam 
juntas. A Nike convidou 10 famosos designers contemporâneos 
para desenvolver peças de mobiliário ou objetos com o conceito 
de mobilidade e movimento, itens fundamentais da marca, criando a 
exposição “The Nature of Motion”.
 Alguns trabalhos são conceituais – prenunciando tecnologias do 
futuro – e outros práticos.
 O trabalho do designer holandês BertjanPot é impulsionado 
pela curiosidade,  utilizando materiais, técnicas, estruturas, padrões 
inovadores com têxteis e tecelagem.
 Pot traz a roda, um símbolo de força e movimento, como ponto 
de partida estrutural, usando as câmaras de ar de um carro, carrinho 
de mão, caminhão e trator, revestindo-as com cordas e cordões Nike, 
mostrando a união inesperada, mas eficaz, de técnicas de tecelagem 
artesanal e materiais de alto desempenho da Nike. 
 Um show de criatividade e inovação com um forte apelo de 
reciclagem, bom para o nosso planeta.
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Paulo Chiele - Consultoria em Luxo

LUXO

Paulo Chiele
Especialista Internacional no Mercado de Luxo
contato@prconsultoriaemluxo.com.br

Willow Smith - Garota propaganda da Chanel com Karl Lagerfeld

Jaden Smith - Garoto propaganda da Louis Vuitton

 A grande vantagem é que o setor do luxo sempre teve como 
carro chefe a inovação e a ruptura. E estas constantemente 
foram alcançadas por intermédio da observância sem filtros dos 
comportamentos universais das diversas tribos existentes, assim 
como sua imediata aplicação para a vida real.
 Qualquer empresa pode beneficiar-se destes recursos, e a coluna 
de hoje pretende trazer alguns destes movimentos. Observem a 
mais recente publicidade da Chanel. A filha de Will Smith, com 16 
anos, é a nova cara da grife. Uma menina de pele escura com cabelo 

TENDÊNCIAS ATUAIS

natural é hoje o símbolo de uma das mais conceituadas grifes de 
roupa feminina, deixando clara a importância da nova geração Y para 
o consumo mundial, assim como a quebra de qualquer preconceito 
racial. Ou então a campanha publicitária mais recente da Louis 
Vuitton, a empresa de moda mais valiosa do mundo (US$ 22,5 
bilhões), denotando claramente o movimento atual de feminização 
do masculino. Também recorrendo ao Will Smith, coloca o seu filho 
Jaden vestido com as roupas femininas da grife, apresentando a 
proposta de unificação de gêneros. Disruption total. 
 As empresas precisam ter coragem para inovar com a simples 
observância das necessidades humanas e encontrar seu público 
através da comunicação adequada. Mas é preciso comprometimento 
e autenticidade para que você consiga gerar a confiança do 
consumidor na sua proposta e na aceitação dos novos valores. 
 As mulheres vivem hoje suas conquistas e passam no momento 
atual por um empoderamento de suas posições, mas sem com isto 
se masculinizarem, ao contrário, muito mais sensuais e objetivas. Não 
há mais tanta fragilidade e doçura na publicidade e na comunicação, 
mas, sim, vibração e excitação.
 No que diz respeito a produtos, há notoriamente uma elevação 
do básico e do simples. Uma extrema valorização do “bem feito”, do 

 A velocidade com que os acontecimentos têm 
povoado as redes sociais pelo mundo torna, sem dúvida, 
uma coluna sobre tendências um trabalho bastante 
desafiador. Com a expansão das grifes por meio de 
redes gigantescas de lojas através do mundo, as práticas 
administrativas deste setor começam a equipar-se 
com aquelas das empresas tradicionais de varejo 
e, consequentemente, a necessidade de estratégias 
similares para o enfrentamento das oscilações naturais 
dos mercados. Terrorismo, economias enfraquecidas, 
guerras, mas, acima de tudo, uma população enorme 
conectada com ideias bem diferentes do que o mundo 
deverá ser daqui para frente. 

produto durável e com um engajamento social bastante acentuado, 
original e comprometido. Bege e cru são o novo “black”.  Rejeição 
total ao preto/branco em função das campanhas terroristas do 
estado islâmico. Neste aspecto somos remetidos então à reabilitação 
do espaço com a transformação de antigas fábricas, depósitos, 
galpões, em ambientes de trabalho compartilhados por empresas 
de tecnologia e envolvidas com criatividade e inovação. Escolas de 
design florescem pelo mundo a uma velocidade espantosa. Já são 
mais de 800 na China. 
 Há uma atenção muito grande para a customização e a 
adaptação de produtos a públicos específicos, respeitando crenças, 
hábitos e capacidade de consumo. Os produtos 
vão muito além de sua funcionalidade. Devem 
conter um grande percentual de emoção e 

significado. Isto faz com que as empresas tenham a obrigação de se 
superar e não simplesmente buscar a superação. 
 Nos mais badalados e recentes restaurantes, hotéis e espaços 
comerciais observa-se uma forte “urbanização do rural”, com 
paredes cobertas por verde e espaços onde a simplicidade e os 
materiais rústicos do campo compõem um cenário atual combinados 
com equipamentos tecnológicos funcionais. 
 Vivemos também a Era da Idade (The Age of the Age), onde  
faixas etárias antes ignoradas hoje fazem parte dos consumidores 
mais descolados da atualidade, frequentado galerias de arte, 
academias, além de usar tecnologia e redes sociais. 

 É uma grande vantagem para empresas localizadas 
no hemisfério sul. As cores, culinária, arquitetura 
e, acima de tudo, a forma otimista de encarar o 
futuro encontram público certo em todo o mundo 
atualmente. A escolha e a inserção destes elementos 
em sua comunicação e em seus produtos poderá 
mais facilmente ganhar a simpatia e confiança de 
uma geração que tem como lema um mundo mais 
justo e compartilhado.  Apple, Google, Uber, Netflix, 
Spotify, AirBnB e uma boa dose de Kim Kardashian é 
o que está fazendo o mundo girar atualmente. Não 
fique fora desta onda. E, não esqueça, a robótica, 
a transformação genética, o dinheiro virtual e a 
guerra da codificação para proteção da informação 
já estão batendo à porta.  Benvindos ao futuro. 

“...SOMOS REMETIDOS ENTÃO À 
REABILITAÇÃO DO ESPAÇO COM 
A TRANSFORMAÇÃO DE ANTIGAS 
FÁBRICAS, DEPÓSITOS, GALPÕES, 
EM AMBIENTES DE TRABALHO 
COMPARTILHADOS POR EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA E ENVOLVIDAS COM 
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO.”

Coworking - Impacthub em Oakland

“OS PRODUTOS VÃO 
MUITO ALÉM DE SUA 
FUNCIONALIDADE. DEVEM 
CONTER UM GRANDE 
PERCENTUAL DE EMOÇÃO E 
SIGNIFICADO. ISTO FAZ COM 
QUE AS EMPRESAS TENHAM A 
OBRIGAÇÃO DE SE SUPERAR E 
NÃO SIMPLESMENTE BUSCAR 
A SUPERAÇÃO. “

Bege e cru são o novo “black”

1 Hotel - NY Bitcoin

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

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

pizzariababbogiovanni @_babbogiovanni_ www.babbogiovannipoa.com.br

Baixe o aplicativo e abra seu apetite! 

Um blend de informação e 
bom gosto, estilo e sofisticação.

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

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

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



Arquitetura Premium

 O renomado escritório de arquitetura Guima Mello, sob 
a supervisão e assessoria da PRC Consultoria, desenvolveu um 
magnífico projeto arquitetônico residencial no litoral norte para um 
jovem casal que fixou residência no local, em função de atividades 
comerciais naquela região. 
 Toda a contemporaneidade arquitetônica, com inclusões 
neoclássicas, está representada nesta obra de 950 m² num luxuoso 
condomínio litorâneo. As amplas áreas sociais permitem ao casal 
desfrutar de muito conforto com privacidade e, ao mesmo tempo, 
utilizar o espaço para recepções de grande porte, devido aos 
frequentes encontros familiares e com amigos. 
 Sem abrir mão do requinte, a modernidade está presente na 
harmoniosa combinação dos estilos clássico e contemporâneo. 
 Além deste projeto, em parceria com a PRC, o arquiteto 
Guima Mello já realizou outros destacados projetos nos principais 
condomínios horizontais residenciais do litoral. Como urbanista 
projetou o Condomínio Velas da Marina, na orla da Lagoa dos 
Quadros, em Capão da Canoa, onde fica o seu atelier. 

LUXO
ANCORADO NO
LITORAL

Guima Mello
Arquiteto & Urbanista
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Eduardo Boldrini - Coisas de londrinos

O inglês e seus inglesismos
 Quando dois ingleses se encontram, a primeira coisa que eles 
falam é sobre o clima. Parece fixação. Mas logo se percebe que 
esse papo sobre clima é só para quebrar o gelo. Isso é resultado 
da timidez e insegurança social do inglês. Se ele puder passar 
invisível por você no trabalho, ele passaria, pode apostar. Já no pub, 
a conversa é outra. 
 O pub é o lugar onde o inglês se sente em casa de verdade - 
a palavra pub vem de public house -, ou seja, a casa pública. E ali 
o papo rende. Além de ter cerveja boa, o pub também explica 
muito sobre os ingleses. Por exemplo, o inglês respeita as regras 
sociais como ninguém. O pub é o único lugar na Inglaterra onde 
não se faz fila (sério, um inglês sozinho numa parada de ônibus 
é uma fila de uma pessoa) e, mesmo assim, no pub a desordem 
é organizada. O barman sempre sabe quem é o próximo a ser 
atendido, e ninguém fala nada. No máximo, você dá uma balançada 
discreta com a cabeça para relembrá-lo de que você é o próximo. 
Taí outra característica inglesa, a discrição. Você nunca vai ver um 
inglês abanando pro barmen ou dando aquele clássico assovio de 
dois dedos. Nunca. Se alguém fizer isso pode ter certeza que é 
estrangeiro. Chegou a sua vez, e o barman está servindo a sua Pale 
Ale cuidadosamente num copo de 568 ml. A felicidade é tanta que 
você ficou generoso e vai dar uma gorjeta na frente de todo mundo. 
Também não. O jeito inglês de dar gorjeta é oferecer uma bebida 
pro barman - and one for yourself - com discrição, e ele, se ele 
aceitar, vai adicionar a sua conta. Ah, muito importante: num pub, 
nunca espere ser atendido na mesa. Vai tocar o sino avisando que 
chegou a hora da última rodada e você ainda vai estar esperando.

BARES E
Gordon’s Wine Bar
 Além dos pubs, Londres oferece uma quantidade incrível de 
ótimos wine bars. E um dos mais impressionantes é o Gordon’s. 
Ao lado da estação de Charing Cross, é tido como o wine bar 
mais antigo da capital inglesa, com sua primeira garrafa de vinho 
vendida em 1890. A entrada é por uma pequena porta com escada 
estreita para o subsolo. O lugar é um porão antigo e sem janelas, 
uma mistura de ruína romana com taverna do Game of Thrones. 
O ambiente é escuro com velas nas mesas e tem vinho para todos 
os gostos, servido em taça, copo de buteco, shot, garrafa ou direto 
do barril. Como o ambiente está sempre lotado, eles também 
tomaram conta de uma área externa, perfeita para quem prefere 
evitar a claustrofobia dos tetos baixos.
 Pra você não ficar pensando que só o que se faz em Londres 
é beber (esta percepção não é totalmente equivocada), o próximo 
texto é sobre propaganda.

Marcas com Ponto de Vista
 Em abril, Londres sediou um dos festivais mais importantes do 
mundo da propaganda, o famoso e cobiçado prêmio D&AD (British 
Design and Art Directors). Além de reunir o trabalho das melhores 
agências do mundo, o D&AD também realiza uma série de 
palestras e workshops com grandes nomes do mercado, incluindo 
designers e artistas. Esse ano, tudo aconteceu na região de Brick 
Lane e um dos assuntos discutidos que sempre deve ser lembrado 
no nosso dia a dia de quem trabalha em marketing ou publicidade 
é a importância do Ponto de Vista. Marca precisa ter ponto de 
vista, ainda mais nos dias de hoje. Para criar uma base de fãs, brand 
lovers ou clientes fiéis (chame como quiser), uma marca precisa se 
posicionar quanto aos diferentes assuntos relevantes para o seu 
público, mesmo quando ele é delicado. Melhor do que ficar em 

(*) Atualmente, Eduardo Boldrini é senior creative da agência Citizen em 
Londres e muitas das suas ideias nascem nos pubs. É também um dos 
criadores da série Coisas que Porto Alegre Fala e em sua conta de twitter 
@boldrini recebe por engano centenas de mensagens direcionadas à 
Presidente da Câmara de Deputados da Itália, Laura Boldrini.
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Eduardo Boldrini (*)

PROPAGANDA
INGLESES,

“O JEITO INGLÊS DE DAR 
GORJETA É OFERECER UMA 
BEBIDA PRO BARMAN - AND 
ONE FOR YOURSELF - COM 
DISCRIÇÃO, E ELE SE ELE 
ACEITAR, VAI ADICIONAR A 
SUA CONTA. “

cima do muro é ser transparente quanto ao que se acredita, e não 
tô falando daquele papo chato de missão e valores que fica só na 
parede da sala de reuniões. Tô falando de postura no dia a dia, nas 
redes sociais, no anúncio do jornal, na comunicação orgânica. É essa 
atitude que vai fazer as pessoas confiarem e se identificarem com 
a marca. Um exemplo simples foi um post da Adidas no Valentine’s 
Day (Dia dos Namorados). Eles colocaram nas redes sociais uma 
foto de dois pés femininos numa posição que supõe um beijo. Logo 
começaram a chegar vários comentários de “haters”. Sem perder 
tempo, a Adidas se posicionou dizendo que “essa é uma data para 
todas as formas de amor, sejam elas quais forem”. A postura gerou 
um debate sobre o assunto e tornou este um dos posts mais vistos 
da história da marca. É um exemplo simples, mas que mostra a 
coragem da marca em deixar claro seu ponto de vista.
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A l i s s o n  &  S h a k i r a

DEITAR E

Decoração - Brava Forma

Poltrona Wing e cama pet em couro Premium Antik Black
Alisson Becker é goleiro da seleção brasileira

CONFORTO PRA
SENTAR, 
ROLAR

 Nada melhor do que apresentar, de um jeito descontraído, uma 
coleção de móveis que foi criada pra gente relaxar. Sendo assim, 
a Revista Onne & Only convidou personalidades gaúchas e seus 
cães para testarem todo o conforto e a beleza das novas poltronas, 
estofados e caminhas pet da Brava Forma. Há quase 30 anos 
fazendo sucesso no mercado de arquitetura e decoração do Brasil, 
a Brava Forma fabrica estofados sob medida de forma artesanal, 
com tecidos e couros exclusivos. Cada nova coleção carrega no seu 
DNA um estilo inconfundível que expressa elegância e conforto. 
Além do couro, 100% natural, a marca também apresenta uma 
variedade de revestimentos como linho, veludo e suede. Quer 
saber mais? Acesse www.bravaforma.com.br ou experimente 
sentar, deitar e rolar numa destas peças irresistíveis.
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C l a u s ,  Va n e s s a  &  Pe p p a L a u r a  B i e r  &  B r o w n i e
Poltrona Black Jack em couro metalizado e cama pet em couro Antik Brown e linho

Laura Bier Moreira é tenista, empresária e idealizadora da plataforma “Roubadinhas”
Sofá Baker em couro Antik Saddle e cama pet Safari

Claus e Vanessa são músicos
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L u l u  G r e n d e n e  &  G i g i o L u a n a  G i o v a n e l l a  &  S h e - r a 
Poltrona Club em capitonet e cama pet em couro Antik Palomino

Lulu Grendene Bartelle é pianista
Chaise Armani em veludo, cama pet em jeans customizado tye dye pela própria Luana

Luana Giovanella é artista, empresária e designer de joias da marca Ella
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K a r i z a  &  Z e u s , 
T h o r  e  J u i c y

Fotógrafo: Nicholas Galvão e Marcel Parizzi Tres | Produtor de Moda: Nilson Sabino | Cabeleireiros: Tom Lima e Joseph Lossalda 
Maquiadores: Daiane Bacoff,  Anna Cecília e Ariane Nunes (Luminna Beauty Lounge) | Agradecimento: Luxury Pet Spa & Boutique

Os quadros que compõem o editorial são da Evoke Design Decor
www.evokedecor.com.br 

Sofá Maddy em linho e cama pet em couro Off White
Kariza Woídà De Andrade é psicóloga

QUADROS E ESCULTURAS DE PAREDE
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ENTREVISTA
RUI SPOHR

Ana Fritsch - Moda 
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A viagem de navio
 “O que acho mais interessante da minha história é a garra que 
temos quando jovens. Aos 20 anos eu já gostava de moda e já 
estava fazendo moda, desenhava. E queria ir adiante: Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paris. Mas não conhecia nada fora daqui, não sabia o 
que havia. Eu lia nas revistas, sabia que existiam escolas de moda 
no exterior e queria estudar nelas. Antes de ir para Paris, meu pai 
faleceu e comuniquei minha mãe e meus irmãos mais velhos que 
iria estudar na capital francesa e que usaria minha parte da herança. 
Eles concordaram e me deram força. Foi então que embarquei pela 
primeira vez para Paris. Fui de navio, e a viagem durou 11 dias. Não 
se falava em ir de avião, só em ir de navio, e a viagem era ótima. 
Foram 11 dias maravilhosos, me diverti muito”.
 
Em Paris pela primeira vez
 “Saindo do Rio de Janeiro, chegamos em Cannes (França) e, ainda 
no navio, precisávamos avisar o que estávamos fazendo em Paris. No 
grupo havia muitas meninas com bolsa para estudar francês, e fiz 
amizade com elas. Pegamos um trem para Paris, à noite, e quando 
chegamos na cidade, por volta das 6 horas, me despedi dos colegas 
de navio e de repente estava sozinho, em uma das estações em Paris, 
com uma mala e uma sacola. Tive muita coragem, a gente aos 22 anos 
tem tesão para fazer essas coisas. E eu fui, e quando parecia que tudo 
ia dar errado, deu tudo certo. Mas eu nunca desanimei. Fui para ficar 
oito meses e fiquei três anos sem voltar ao Brasil. Já tinha perdido a 
vontade de voltar, há muita gente boa trabalhando em Paris”.
 

A carta de apresentação
 “Assim que cheguei em Paris fui procurar um amigo de um 
amigo brasileiro. Levei uma carta de apresentação dele. Passava 
pouco das 6 horas, estava escuro. Peguei minha mala e fui ao hotel, 
sem conhecer nada. Tinha apenas o nome da rua. Ao chegar, fui bem 
recebido. Deixei tudo lá e fui procurar a pessoa que poderia me 
ajudar. Era por volta das 8 horas, chovia muito, era outubro. Estava 
frio, e fui caminhando. Mas eu tinha tanto entusiasmo, tanta garra, 
tanta coragem. Hoje não faria mais, e nem com 30, 40 anos. Então fui 
procurar o endereço. Era de um brasileiro de Flores da Cunha (RS), 
que estava morando em Paris. E nosso amigo em comum morava 
em Porto Alegre. Bati no hotel Saint Piérre, e o homem custou para 
retornar. Depois de um tempo me atendeu, perguntou o que eu 
estava fazendo. Disse que estava ali para estudar moda. “Estudar o 
quê?”, perguntou novamente. “Moda”, respondi. “Ah, isso não existe. 
Volta daqui a quatro ou cinco horas que vejo o que posso fazer, caso 
contrário tu voltas para o Brasil”. E esperei. Ele então me recebeu, 
disse que conhecia alguém que trabalhava em um escritório de 
importação e exportação do Brasil e que, por sua vez, conhecia 
todo mundo. Mas alguns dias depois ele se mudou e perdi o único 
contato que tinha em Paris. Mesmo assim escrevi uma carta para 
minha mãe dizendo que estava tudo bem. Naquele tempo só havia 
comunicação por navio, a carta levava cerca de 15 dias para chegar 
em Porto Alegre”.
 
O encontro
 “Ao chegar ao Correio para enviar a carta, aflito por não saber 
o que fazer, um homem me parou e perguntou se eu era brasileiro. 
Respondi que sim, que estava em Paris para estudar moda. E ele 
me disse que não existia moda, mas que me daria o endereço de 
um homem muito conhecido e que ajudava todo mundo. “Pega 
o endereço dele, é este aqui”, disse. Quando me virei, o homem 
desapareceu. Uma coisa realmente fantástica. Foi um anjo da guarda. 
Acho que este acontecimento foi a chave da minha chegada em 
Paris. E, realmente, depois de uns dois ou três dias, eu já estava na 
escola, alegre e feliz. E então que falo, fui para ficar oito meses, um 
ano letivo, de outubro a junho, e fiquei três anos. Foi ótimo, Paris é 
maravilhosa, seus ateliers de arte, os museus. Mas depois dos três 
anos, percebi que poderia fazer a diferença voltando ao Brasil. E 
então retornei a Porto Alegre”.

 Rui Spohr é um ícone vivo da moda gaúcha. O estilista, 
que em 2016 completa 60 anos de carreira, tem uma 
colaboração fundamental na alta costura e na história da 
moda no Rio Grande do Sul. Entre os muitos vestidos 
feitos por ele, ao longo de todos estes anos, destacam-
se os de casamento das misses Maria Ieda Vargas, Miss 
Universo em 1963, e de Deise Nunes Ferst, Miss Brasil 
em 1986, símbolos da beleza nacional. Neste bate-papo 
ele nos conta um pouco dos bastidores e das histórias 
mais interessantes dos vestidos que marcaram a sua 
trajetória. Também fala sobre seu processo de criação 
dos vestidos, da trajetória da marca e de como vê a 
moda gaúcha e brasileira hoje.
 Acompanhe os principais trechos da entrevista 
exclusiva concedida à colunista da Revista Onne& Only, 
a primeira disponibilizada no novo espaço do estilista, 
uma casa elegante localizada ao lado do antigo atelier, 
que mantém o mesmo charme e sofisticação de Rui. 
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Os contemporâneos
“Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld estudaram na mesma escola que 
eu, a Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne, dois anos 
depois de mim. Era a única escola de moda que existia realmente. 
Eles venceram um concurso de criação de vestidos e se tornaram 
famosos. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, hoje, eu estou com 
mais de 80 anos, Karl tem quase a mesma idade e também segue 
trabalhando. Outro designer famoso ainda na ativa é Giorgio Armani. 
Às vezes, me chateio com indiretas sobre seguir trabalhando. Não 
menosprezem as pessoas que têm mais idade, nós chegamos até 
aqui e realizamos muito. Vocês estão apenas no começo. Mas desejo 
muita sorte a todos, porque é maravilhoso fazer moda”. 
 
A moda
“É uma coisa fantástica fazer moda, lidar com coisas bonitas, cores, 
luzes e efeitos. Isso enche a alma da gente. E ainda digo a todos os 
estudantes de moda que sigam realmente procurando fazer bons 
estágios, onde realmente aprendam, mesmo que na marra. De uma 
maneira geral, é difícil se manter na profissão, mas é possível e muito 
gratificante”.
 

A hora de parar
“Estou numa idade em que, às vezes, me pergunto se já está na hora 
de parar. Será que tenho o suficiente para sobreviver nos anos em 
que ainda vou viver? Será que ainda posso ser útil? Mas a família e 
amigos me dizem para continuar. Meu coração e minha garra são os 
mesmos. E se me perguntam qual foi o momento melhor da minha 
vida digo que foi Paris. E o segundo mais importante na minha vida 
é a minha mulher, Dóris. Devo tudo à garra dela, à vivência dela, ao 
nosso amor e à nossa vida. A Dóris é a grande responsável de eu 
estar aqui até o momento”.
 
Estilo
“Estilo é o teu jeito de ser. Estilo é você, a maneira que se expressa. 
Estilo é o que tu pensas, o que tu falas. Estilo, dentro da moda, dentro 
da pintura, dentro das artes, é a tua imagem. Estilo é a maneira que 
tu te vestes. Isto é estilo. Estilo é a personalidade, é a maneira de ver 
e de ser, no cotidiano. E continuar com esse estilo evoluindo através 
dos anos. É preciso criar o estilo próprio, adaptado, e saber da moda 
como um todo. E nesse todo deve haver o teu espaço, o teu estilo, a 
tua verdade. Isso que é importante”.

Ana Fritsch é jornalista e consultora de estilo, com curso no 
“Instituto Marangoni”, em Paris, e especialização em Marketing 
e Design de Moda pela ESPM-RS. Editora de Cadernos Especiais 
no Jornal do Comércio com a coluna De Salto Alto.

 /Ana Fritsch
 /anafritsch

ana.fritsch@gmail.com

Para assistir a entrevista na íntegra, acesse: www.revistaonne.com.br/onnetv

 / @estudiomoments
 /estudiomoments

Fone: (51) 35161011
estudiomoments@gmail.com
Av. Teixeira Mendes, 568 - Porto Alegre/RS
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Gramado
Especial

Gramado
Especial

Apresenta:



DE LUXO
GRAMADO

E O TURISMO

  O luxo está presente em nossa vida, em 
nosso dia a dia, em nossos desejos. É um mercado 
em expansão que começa a merecer tratamento 
equivalente, pois traz lucro, gera emprego e atrai um 
público qualificado. Cada vez mais, os turistas procuram 
destinos que estimulem os seus sentidos e propiciem 
exclusividade, diferencial, bom atendimento e 
sofisticação. A realização de uma experiência inusitada, 
embalada numa atmosfera mágica são anseios deste 
público, que viaja em busca de vivências personalizadas.

 Gramado possui diferenciais bastante atraentes neste 
contexto. O destino se destaca pelo mosaico de benefícios que 
proporciona a quem busca uma experiência singular: segurança, 
infraestrutura, conforto, qualidade nos serviços, natureza, 
cultura, design e arquitetura. O calendário de eventos da 
cidade, onde a cada mês são promovidas atrações diferenciadas, 
é um forte aliado na conquista e fidelidade deste público. 
 Da mesma forma, a indústria hoteleira está muito mais 
personalizada, com serviço equivalente a magnitude da experiência. 
O turista de luxo consome não só no hotel, agrega valor à economia 
local. Ele frequenta atrativos, prestigia a gastronomia e o comércio.  
Gramado ainda conta com os melhores hotéis do Brasil, 
categorizados pelos principais sites de viagens (Trip Advisor e 
Trivago, por exemplo). Elencamos alguns deles, como o exclusivo 
castelo Saint Andrews – o único exclusive house do Brasil 
e membro da seleta chancela de hoteis Relais & Châteaux e 
o charmoso Saint Hubertus, a cidade ainda sedia o desejado 
Wish Serrano, o tradicional Casa da Montanha, o sofisticado 
Rita Hoppner e o luxuoso Kurotel Centro de Longevidade e 
Spa Médico – classificado como o melhor Spa do Brasil, que 
figura entre os dez melhores do mundo.  Além dos atrativos 
turísticos únicos, como o Snowland – primeiro Parque de Neve 
das Américas, os divertidos Super Carros e Museu de Cera 
Dreamland, o Parque Gaúcho, o Parque do Mini Mundo, o 
exótico Gramado Zoo – que valoriza a fauna brasileira, o Parque 
o Le Jardin - primeiro Parque de Lavanda do país, são alguns, 
dos mais de 50 atrativos turísticos que Gramado apresenta.
 Um atrativo a parte, o chocolate, é o produto mais comprado 
para quem deseja levar um pouco da sua experiência em Gramado 
para compartilhar com quem gosta. Desejado pela sua qualidade 
e variedade, as mais de 20 marcas existentes na cidade oferecem 
linhas especiais, do chocolate gourmet, com alto teor de cacau aos 
produzidos sem lactose. É em Gramado que se instalou a primeira 
loja de chocolate artesanal do Brasil, a Prawer, que alia tradição 
e qualidade em seus produtos. As lojas temáticas e parques – 
como o Mundo de Chocolate (Lugano), o Reino do Chocolate 
(Caracol) e os sorvetes artesanais com coberturas de chocolate 
(Planalto), são um tour a parte por esse mundo doce e delicioso.
A farta e requintada gastronomia da cidade oferece mais de 150 
opções entre bares e restaurantes, destacando, por exemplo, os 
luxuosos Bouquet Garni e Belle Du Valais, os excêntricos Le Table 
D’or, San Tao e La Caceria e ainda as diversas opções de cozinha 
internacional, as cantinas, galeterias, os tradicionais Cafés Coloniais 
– onde o Bella Vista é o pioneiro, e os restaurantes especializados em 
fondue, que aliados ao clima especial serrano fazem de Gramado 

um destino referência da alta gastronomia no cenário nacional. 
Os mais de 900 estabelecimentos comerciais, entre lojas de 
couro, malharias, artesanatos, sapatos exclusivos e grifes de luxo 
trazem variedade, estilo e qualidade às opções de compras. 
 As facilidades no deslocamento do aeroporto são 
diferenciais complementares, tendo em vista que a região 
conta com qualificados serviços de receptivo, com traslados 
através de carros de luxo ou voos personalizados, que ligam 
a capital à serra em apenas 20 minutos. Além dos diversos 
helipontos espalhados em pontos estratégicos da cidade.
 A cada ano grandes marcas chegam ao Brasil. O país ocupa 
a quarta posição na lista de maiores mercados receptores 
do turismo de luxo mundial. No cenário nacional, há muito 
potencial a ser desenvolvido. É necessário compreender 
o comportamento de compra do perfil do turista de alto 
padrão e entender que o consumidor tem todo o controle e 
informação. É preciso ser mais criativo para tentar surpreendê-
lo. Para isso, deve-se oferecer experiências customizadas e 
únicas. Acredito que temos feito nossa parte em Gramado, 
contribuindo para o incentivo do crescimento deste mercado.

Rosa Helena Volk
Secretária de Turismo de Gramado

DE LUXO
GRAMADO

E O TURISMO

Fo
to

: C
le

ito
n T

hi
el

e

Fo
to

: C
le

ito
n T

hi
el

e

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão
o 

Sn
ow

la
nd

Fo
to

: L
eo

ni
d 

St
re

la
ie

v

Fo
to

: L
eo

ni
d 

St
re

la
ie

v

Fo
to

: L
eo

ni
d 

St
re

la
ie

v

Fo
to

: L
eo

ni
d 

St
re

la
ie

v

ONNE&ONLY 9796 ONNE&ONLY



UNIVERSO A Villa Sergio Bertti, criada pelo Grupo Bertti, é um universo a ser vivenciado, que 

alia arquitetura, arte, gastronomia e moda, não apenas em termos de estrutura, 

mas também de conceito, construído ao longo dos anos.  Um lugar único na Serra 

Gaúcha, que possibilita a experiência de transportar-se para um mundo à parte...

Espaço Conceito - Villa Sergio Bertti

A 

UM

VIVENCIAR 

Bosque dos Álamos - Paisagista Fernando Thunm
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 O Complexo da Villa Sergio Bertti está instalado em uma área de 40 mil 
m2, na Avenida Borges de Medeiros, a principal via de Gramado, localização 
apontada como uma de maior potencial de crescimento tanto para áreas 
de lazer quanto culturais.
 A criação deste espaço conceito, inédito na cidade de Gramado, foi 
possível graças ao know-how do Grupo adquirido à frente da marca gaúcha 
Sergio Bertti, há mais de três décadas atuando na criação e fabricação de 
móveis. Com uma trajetória tendo como referência as relações com os 
clientes, viagens e pesquisas na área, estabeleceram o alto-padrão como 
ponto comum de todas as fases e aliados do desenvolvimento do projeto, 
incluindo grandes marcas parceiras, fornecedores e profissionais do 
segmento da alta decoração. 
 Há oito anos, o esboço do que seria um Complexo de peso no meio 
cultural do Rio Grande do Sul foi apresentado, com a Villa Sergio Bertti, 
casa com ambientes projetados por renomados arquitetos, decoradores 
e paisagistas. Em cada espaço, uma exposição à parte colocava o público 
frente a frente com peças de coleções e a marcenaria de alto-padrão 
executada na fábrica Sergio Bertti. 
 Crescia uma nova proposta de espaço conceito como ideia de uma 
experiência que envolvia não apenas a compra, mas um passeio sensorial 
contendo diferentes programações em um mesmo lugar. Quem for visitar 
os ambientes assinados, ou uma exposição na Galeria, terá uma série de 
atrativos, como uma boutique, um restaurante, uma livraria, além de lojas 

de complementos de luxo para a casa. Vale destacar também as peças 
de designers, como Hugo França, e artistas como Vasco Prado e Xico 
Stockinger cuidadosamente dispostas pelo Complexo.
  Após a consolidação da chamada Fase 1, com os ambientes assinados, 
a galeria e um restaurante para cem pessoas – também destinado para 
locação de eventos, inicia-se o projeto da Fase 2. Com a proposta de 
saída da fábrica do Complexo, abre-se um espaço de 2 mil m2, onde 
serão inseridos os novos serviços. Um heliporto está entre as facilidades 
à disposição de quem deseja conhecer o Complexo de forma prática 
e sem trânsito. Para 2017, o anúncio da Fase 3 deve movimentar toda 
a região, pelo potencial turístico da Serra e a localização privilegiada 
no Complexo. No Espaço de Eventos, a proposta é de um projeto 
arquitetônico que permita o uso do local também como auditório para 
palestras e apresentações culturais. 
 Com o anúncio de novas fases, o Complexo da Villa Sergio Bertti 
amplia a participação no calendário cultural do Rio Grande do Sul, 
com ateliês de artistas e expansão para áreas como gastronomia 
e moda. A proposta consolida a Villa como um espaço para quem 
busca serviços exclusivos potencializados pela unicidade.

Poltrona Zózimo - Design Ronald Sasson 
Edição limitada - Design Art

Quadro: obra do artista Ubiratã Brag “Galhadas” pintura acrílico sobre tela-2015 
Ambiente Confraria da Villa, assinado pelos arqs. Marcelo Polido e Ana Hnszel

Galeria da Villa - exposição artista Hugo França

Poltrona De Beers - Design Ronald Sasson - Edição limitada - Design Art

Banco Monte Cristo - Design Ronald Sasson 
- Edição limitada - Design Art
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abertos ao público para que os visitantes possam conhecer um centro 
de inspiração e criação de obras de arte. Na agenda da Galeria da 
Villa, está confirmada para julho uma exposição especial com o artista 
Siron Franco. Pintor, desenhista e escultor, Siron Franco já criou mais 
de 3.000 peças, além de instalações e interferências, tendo sua obra 
representada em mais de uma centena de coletivas ao redor do 
mundo, inclusive nos mais prestigiados salões e bienais.
Gastronomia por Soltana – Tragos Y Cocina:
 Encabeçado pelo chef Leonardo Albuquerque, com 25 anos 
de experiência no métier, o Restaurante da Villa tem uma proposta 
diferenciada de gastronomia mediterrânea com toques de sabores da 
cozinha espanhola. Completando a equipe o chef espanhol Roberto 
Fidalgo e o chef gaúcho Israel Bertamone. O projeto de interiores, 
que leva a assinatura do arquiteto Rogério Menin, contempla um 
ambiente de 400 m2, que acomoda até 100 pessoas sentadas. Aberto 
ao público de terça-feira a domingo.
Livraria/Boutique:
 Também previstas para a Fase 2. A loja de roupas, com foco em 
peças de alta qualidade, contará com um atendimento exclusivo e 
diferenciado, para quem quer uma experiência mais ampla do que os 
endereços comerciais encontrados no centro da cidade.

Ambientes Assinados:
 A terceira edição da mostra com ambientes decorados consolida 
o evento no calendário cultural de Gramado. Além do projeto que 
leva a assinatura de renomados profissionais da área de arquitetura, 
decoração e paisagismo, este trabalho revela toda a expertise do 
processo da fábrica. Em mais de três décadas, além de coleções que 
primam por acabamentos manuais e exclusivos, a marcenaria destaca-
se, não apenas pela qualidade de componentes e acabamentos, mas 
pela execução completa. Nos últimos anos, um novo foco vem 
ganhando espaço nos trabalhos da empresa, como as peças de 
Design Art, com fabricação exclusiva, que também podem ser vistas 
nos ambientes.
Galeria da Villa: 
 Aberta ao público há um ano, com curadoria de Cezar Prestes, 
a Galeria da Villa leva ao público de Gramado exposições e ações 
culturais junto à comunidade, como encontros com escolas e rodadas 
de ideias com renomados artistas. Entre as ações mais inovadoras, 
que serão executadas a partir da Fase 2 do Complexo, estão os 
Ateliês dos artistas Hugo França e Bez Batti. Em uma façanha inédita 
no Rio Grande do Sul, Hugo França e Bez Batti trabalharam suas 
peças dentro do Complexo, muitas delas diretamente no Jardim da 
Villa, para suas respectivas exposições. Ambos manterão um ateliê 
no Complexo, com atividades esporádicas, mas permanentemente Av. Borges de Medeiros, 4840

Fone (54) 3286 4298
www.villasergiobertti.com.br

Jardim da Villa - Paisagista Fernando Thunm

Ambiente Drink Lounge Chandon - Arq. Lídia Maciel

Ambiente loja conceito - Espaço Aromas - Arq. Rogério Menin Ambiente Refúgio Urbano - Arq. Joana Braescher

Ambiente Fuga Contemplativa - Arq. Rudelger Leitzke

Ambiente Suíte do Colecionador - Arq. Renato Bing

Galeria da Villa - exposição artista Bez Batti

Gastronomia do SoltanaFo
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Ambiente Bistrô das Artes - Arq. Rogério Menion
- mesa Farroupilha Bento Goncalves - escultor Hugo França

Ambiente Fuga Contemplativa - Arq. Rudelger Leitzke
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Entretenimento

 No salão do Super Carros estão à disposição de turistas e visitantes 
modelos que brilharam no cinema, como o Dodge Challenger R/T, 
Nissan GTR e Aston Martin DB9. Fãs e admiradores dos esportivos 
italianos e alemães terão os badalados modelos da Ferrari 458 Italia, 
Ferrari Califórnia e do Porsche 911 Turbo para reverenciar.  Para os 
que desejam um passeio por Gramado e Canela, em grande estilo, 
está disponível o Cadillac Limousine DTS, que possui nove metros de 
comprimento e é muito similar ao Cadillac One – carro presidencial 
dos Estados Unidos. Ela conta com computador de bordo, teto de 
fibra ótica, sensor e câmera de estacionamento, suspensão a ar e 
motor V-8 de 295cv. Na parte traseira os visitantes terão espaço 
de sobra e muito conforto em bancos de couro com direito a TV, 
rádio, bar exclusivo e iluminação com luzes de led. Tudo para dar 
comodidade e prazer aos passageiros que desfrutam deste passeio 
memorável. 
 A última novidade do salão é de peso: da saga Transformers. 
Buscando auxilio para proteger os carros de luxo e esportivos 
mais cobiçados do mundo, apresenta como guardião o gigante e 
carismático robô automotor Bumblebee, personagem principal 
que pertence ao grupo Autobots. Aliás, além da versão robótica, é 
possível conferir sua variante automotiva, o Chevrolet Camaro SS 
amarelo, que está disponível para passeios pela Serra Gaúcha. 
 O Super Carros é mais um empreendimento do circuito 
Dreams, de Gramado, permanecendo aberto 365 dias por ano. São 
dois andares e 1.800 m2 dedicados ao mundo automotor. Além de 
máquinas, áreas de games, simuladores, bar temático, loja de souvenirs 
e showroom de montadoras e loja física da SuperMarcas.com. 

Av. das Hortênsias, 4635
(Estrada Gramado/Canela)
Fone (54) 3286 7945
www.supercarros.cc

 Localizado no subsolo do Dreamland Museu de Cera de 
Gramado, o Harley Motor Show é destaque no roteiro turístico da 
cidade. Em uma área de 1.000 m² apresenta mais de 20 motos Harley 
Davidson incrivelmente restauradas, abrangendo quase um século de 
verdadeiras preciosidades até os mais modernos e atuais modelos.
 O Harley Motor Show foi planejado minuciosamente para os 
amantes do motociclismo. Na entrada, um elevador panorâmico leva 
o visitante ao mundo das máquinas de duas rodas. A decoração do 
local é inspirada nos bares e cassinos americanos com exposição de 
alguns dos principais modelos Harley Davidson. Entre as estrelas, está 
a Peashooter de 1926. Ela é a única da América Latina e seu valor 
é inestimável. Outra, igualmente rara, é a famosa Panhead de 1954. 
Além de possuir um motor de 1200cc e 75cv, é idêntica à usada no 
clássico filme Sem Destino (Easy Rider, 1969).  Uma que não pode 
deixar de ser mencionada, é a Nigth Road de 2009. Fruto da parceria 
entre a Harley Davidson e a Porshe, possui um potente motor de 
1250cc com 125cv e um design harmonioso e agressivo. Entre as 
últimas aquisições do espaço está a Street Glide, um dos ícones 
da cultuada marca americana. O modelo cruzou todo continente 
americano, de Ushuaia, na Argentina, a Prudhoe Bay, no Alasca. Outro 
feito foi percorrer toda a Rota 66, do marco zero, em Chicago, ao 
Píer de Santa Mônica, na Califórnia. 
 Os detalhes, como o sistema de som, com selo da Inglaterra, a 
chopeira do bar, encomendada diretamente da Bélgica, e o belíssimo 
acabamento acarpetado do piso, vindo dos Estados Unidos, 
complementam a incrível ambientação. 

Aberto diariamente das 8h às 18h
Av. das Hortênsias, 5507
Fone (54) 3295 1413
www.harleymotorshow.com.br

O Super Carros Gramado possui diversos modelos 
de potentes e desejados carros de alto desempenho 
para os apaixonados pelo mundo sobre quatro rodas 
e velocidade. O salão de automóveis esportivos e de 
luxo é a possibilidade de cultuar de perto, e até pilotar, 
grandes máquinas que fazem sucesso nos quatros 
cantos do mundo. 

VELOCIDADE E EMOÇÃO 
O Harley Motor Show, primeiro espaço da América 
Latina dedicado aos amantes das motos, possui 
exemplares clássicos e atuais da marca mais cobiçada 
do mundo, a Harley Davidson.

CAFÉ, MOTOS & ROCK’N ROLL
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 Símbolos do alto padrão de luxo, os Cadillacs conquistaram o 
coração de muitos. A frota de carros antigos do Hollywood Dream 
Cars inclui um dos raros exemplares do Cadillac Eldorado Biarritz 
1957. Foram produzidos apenas 1.800 exemplares, tornando-se um 
dos preferidos das estrelas hollywoodianas. Outra exclusividade é o 
Cadillac Coupê De Villa 1956, famoso pelo apelido de rabo de peixe. 
Sua qualidade, no entanto, extrapola o visual: o potente motor V8 
de 230 HP fazia a diferença na arrancada. Outro modelo, igualmente 
luxuoso e que ajuda a manter a maestria da marca, é o Cadilac 
Coupê Cabriolet 1930 com motor V8, o único do Brasil.
 Há dezenove anos o Hollywood Dream Cars vem contando 
um pouco da história automotiva mundial. Entre as relíquias no 
salão, também merece destaque o Jaguar 1964, um dos clássicos 
mais memoráveis da época. O Jaguar Mark 2 tem motor 6 cilindros, 
2 carburadores, cilindrada com 2.4 litros, 140 CV e câmbio de 4 
marchas com over drive. Foram produzidas apenas 25 mil unidades 
em todo o mundo naquele ano. Além do Jaguar 1965, é possível 
ver também o Thunderbird 1956, Lincoln Premiere 1959, Lincoln 
Continental Cartier 1979 e muitos outros. Outro destaque são as 
15 motos Harley-Davidson, todas restauradas de acordo com os 
padrões originais de fábrica.

Aberto diariamente das 8h às 19h
Av. das Hortênsias, 4151
Fone (54) 3286 4515
www.hollywooddreamcars.com.br

 Desejo antigo dos proprietários, o Dreamland Museu de 
Cera chama atenção pelo pioneirismo e inovação. Numa área 
de mais de 1.000 m², totalmente dotada de ar-condicionado 
central, para melhor conservação do ambiente, vários bonecos de 
grandes personalidades mundiais são destaque em diversas cenas 
especialmente desenvolvidas.
 Grandes ícones convivem lado a lado e proporcionam aos 
turistas e visitantes toda a pompa e glamour. O atual Duque de 
Cambridge, o belo e charmoso Príncipe William, a monarca viva há 
mais tempo no poder, Rainha Elizabeth II, a inesquecível Lady Diana 
Spence, Princesa de Gales. Juntos, é possível conferir de perto, ainda, 
o galã e espião James Bond e o humorista Mr. Bean. Eles compõem 
o Cenário Inglês, fielmente reproduzidos em cera.
 Astros de Hollywood chamam atenção de fãs como Bruce Willis, 
o Exterminador do Futuro, T 800, interpretado na telona por Arnold 
Schwarzenegger, Logan, o Wolverine, na pele de Hugh Jackman, 
Harry Potter e muitos outros. Personagens populares, como o ogro 
Shrek, o marinheiro Popeye, o Homem-Aranha, Bart Simpson e o 
aterrorizante Freddy Krueger também estão presentes. 
 Um espaço pensado para levar cada turista a uma terra de 
sonhos e fantasia em um mundo mágico onde tudo é possível. 
Aberto diariamente das 8h às 19h
Av. das Hortênsias, 5507
Fone (54) 3286 5100
www.museudeceradreamland.com.br

A ERA DOS CADILLACS
O Hollywood Dream Cars conta com a maior coleção 
de Cadillacs do país, com preciosidades das décadas 
de 1930 a 1970 disponíveis para visitação. Das 28 
raridades que fazem parte de todo acervo do museu, 
dez delas são os Cadillacs, em perfeito estado de 
conservação, originais ou exibidos após um meticuloso 
trabalho de restauração, distribuídos em uma área de 
aproximadamente 1000 m².

MUSEU DE MAGIA E DIVERSÃO
O Dreamland Museu de Cera de Gramado é o primeiro 
museu de cera da América Latina, contando com mais 
de 100 réplicas de artistas, celebridades, personagens 
da ficção e fantasia, dispostas em 20 cenários diferentes. 
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RS 235, nº 31.001 - Gramado/RS
Fone (54) 3286 6000

 /lakengramado
 /lakengramado

www.laken.com.br

• Condomínio fechado com infraestrutura completa • A menos de 5 min da praça central de Gramado
• 65 lotes c/ até 1.300 m2 e um edifício c/ 6 aptos. • Lago c/ 16.000 m2 rodeado por 23.000 m2 de mata nativa

• Vistas espetaculares de qualquer ponto do condomínio

VENDAS NO LOCAL E 
IMOBILIÁRIAS CREDENCIADAS

NATUREZA E REQUINTE 
EM CADA DETALHE.

 
 No melhor estilo Jurassic Park, filme dirigido por Steven Spielberg, 
o visitante é transportado para dentro do parque em um micro-
ônibus. Depois, o passeio é feito a pé, em meio à mata nativa, pelos 
dois hectares onde estão espalhados os dinossauros. Entre as espécies 
em exposição estão o Espinossauro, Tricerátopo, Velociraptor, 
Mamenquissauro, Carnotauro, Pteranodonte, Estegossauro, 
Sarcosuchus, Galimimo, Anquilossauro, Paquicefalossauro, 
Plesiossauro, Braquiossauro, Dimetrodon, Kentrossauro, Utahraptor 
e Edmontonia.  
 Inaugurado em julho de 2014, o Vale dos Dinossauros é o quinto 
empreendimento do Grupo Dreams, na Serra Gaúcha. No local, 
há também uma loja com souvenirs e materiais relacionados ao 
período jurássico e uma lanchonete temática. A cada mês, o Vale dos 
Dinossauros ganha novas espécies, vindas dos Estados Unidos.

Aberto diariamente das 9h às 18h 
Km 05 da Rodovia RS 466, Bairro Parque Pinheiro Grosso 
Estrada que leva ao Parque do Caracol

MUNDO DE GIGANTES
 O parque temático Vale dos Dinossauros, em Canela, 
possui cerca de 30 espécies animatrônicas, que se 
movimentam e emitem sons semelhantes aos animais 
que existiram há milhões de anos, em uma área total de 
35 mil metros. 



Hotelaria - Casa da Montanha

 As acomodações são charmosas, aconchegantes e com 
pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Os apartamentos e 
suítes são cuidadosamente decorados para que todos se sintam em 
sua própria casa. 
 O empreendimento conta, ainda, com estrutura interna e 
externa que podem ser apreciadas o ano inteiro, independente 
do clima, e serviços exclusivos de hotelaria, gastronomia, turismo e 
lazer. Para o relax, uma sala de massagem com mais de 10 opções 
de terapias corporais. Piscina térmica, hidromassagem, sauna seca e 
úmida, espaço kids, fitness, tudo coberto, quentinho e com muito 
charme. Para os que desejarem curtir a cidade de um ângulo 
diferente, confortáveis bicicletas estão à disposição para passeios 
pelas lindas ruas e bairros de Gramado. Sem falar no cartão postal 
do Hotel Casa da Montanha, um encantador carrossel para uso dos 
hóspedes, brinquedo que nunca sai de moda, tampouco envelhece, 
e faz parte do imaginário de adultos e crianças. Além disto, o Grupo 
Casa da Montanha, pensando no luxo como experiência, oferece 
opções adicionais de lazer como o serviço cenários românticos, um 
dia nos cânions e eternizando momentos, entre outros. 

LUXO E GLAMOUR
NO CORAÇÃO DE GRAMADO

 O Hotel Casa da Montanha, localizado no centro 
de Gramado, está entre os melhores hotéis do Brasil, 
contando com um conjunto de serviços exclusivos para 
o hóspede aproveitar o melhor da Serra Gaúcha. Com 
confortáveis instalações, oferece 79 apartamentos nas 
mais variadas modalidades, com amplo espaço para lazer 
e entretenimento. Nele se localiza também o elogiado 
La Caceria, restaurante especializado em caças nobres 
e um dos mais importantes do país, recomendado pelo 
Guia 4 Rodas. 

Borges de Medeiros, 3166
Fone (54) 3295 7575
www.casadamontanha.com.br
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 O diferencial do estabelecimento pode ser conferido não apenas 
no cardápio, mas também na decoração, no atendimento e na carta 
de vinhos e espumantes. No melhor estilo rústico, as mesas e cadeiras 
ganham destaque à meia luz. A equipe, vestida como se fosse para 
uma caçada, enriquece o cenário e está sempre à disposição para 
uma excelente sugestão em caso de dúvida. E não é para menos: são 
mais de vinte pratos no estrelado cardápio. Entre as especialidades, 
carnes de javali, faisão, perdiz, coelho, pato, jacaré, codorna e cordeiro. 
 Além das receitas à base de carnes nobres, são oferecidas 
entradas deliciosas como os Figos da Montanha, recheados com 
presunto parma e queijo de cabra gratinado. Outro destaque é a 
receita com o Champignon D’Ávila, cogumelo gigante produzido 
na Linha Ávila, interior de Gramado, carré de javali, vinho branco e 
queijo parmesão. Suas sobremesas também são de aguçar os mais 
exigentes paladares, como a Banana Crocante, a Pecan Pie, ou o 
Strüdel da Montanha. Quem escolher, durante o ano de 2016, o 
delicioso Javali Braseado, além de experimentar uma receita inédita e 
exclusiva, levará a recordação desta experiência no prato pintado à 
mão da Boa Lembrança. 
 Para os que desejarem uma experiência gastronômica com diversos 
pratos, o restaurante lançou um menu degustação de dar água na boca. 
A adega climatizada Cave da Montanha oferece uma carta com mais 
de 120 vinhos nacionais e importados para acompanhar as escolhas. O 
Bar El Cazador, que funciona junto ao restaurante, é o espaço ideal para 
um coquetel ou drinque antes da refeição.

 No Pet Petit, os hóspedes terão a satisfação de compartilhar as 
alegrias de viagens ao lado de seus animais de estimação. Logo na 
chegada, recebem ossinhos e biscoitos, mimos do hotel. No quarto, 
uma cama para o cãozinho e pratos de água e ração personalizados. 
Além disso, um jornal personalizado com absorvente, para o pet 
realizar suas necessidades. Outro diferencial é o serviço em parceria 
com Pet Shops locais para entrega de ração ou medicamentos, ou 
busca e entrega do animalzinho para banho e tosa. Pensando em 
todo conforto, o hotel disponibiliza um guia com dicas de passeios 
e locais que aceitam pets em Canela e Gramado. Outra novidade é 
a atividade Um Dia de Cão, em que o animal pode passar o dia em 
um hotel fazenda se divertindo com outros bichos e, no final do dia, 
é entregue após banho. 
 Outra vantagem é que o hóspede Petit é também hóspede Casa 
da Montanha, com direito a usufruir de toda a estrutura de lazer do 
hotel principal como piscina térmica, jacuzzi, fitness Center, sauna, sala 
de massagens, estacionamento próprio e internet gratuita. 

Aberto diariamente a partir das 19h
Av. Borges de Medeiros, 3166
Fone (54) 3295 7575
www.hotelcasadamontanha.com.br 

Rua Garibaldi, 254
Fone (54) 3295 7575
www.petitcasadamontanha.com.br

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA 

MEMORÁVEL
 O La Caceria, restaurante do Hotel Casa da 
Montanha, é um dos principais restaurantes de carnes 
nobres e de caça do país, integrando a seleta Associação 
de Restaurantes da Boa Lembrança. 

Gastronomia -  La Caceria

O hotel Petit Casa da Montanha, localizado no centro 
de Gramado, conta com 12 charmosos apartamentos 
plenamente equipados e oferece um serviço diferenciado 
aos animais que são considerados membros da família. 
O hotel, que aceita cães de pequeno porte, até 10 
quilos, acomoda os pets no mesmo quarto que seus 
donos, com muito conforto e diversos mimos especiais. 

Hotelaria - Pet Friendly

CASA DA MONTANHA
O PEQUENO
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 Localizado em uma fazenda próxima ao Parque Nacional 
dos Aparados da Serra e ao Cânion Itaimbezinho, está numa das 
regiões mais lindas do Brasil, nos Campos de Cima da Serra. O 
Parador oferece 19 cabanas térmicas de luxo, inspiradas nos mais 
conceituados lodges africanos, totalmente equipadas e desenvolvidas 
para suportar o frio desta localidade. Com vista panorâmica para 
os vales, as barracas possuem três categorias: barraca Luxo, Suíte e 
Suítes Superior. 
 As Suítes Superior, grande novidade do hotel, têm o conceito luxo 
rústico, com o telhado de santa-fé, paredes de lona e detalhes em 
madeira, além de banheiro em alvenaria. Cada barraca tem um deck 
exclusivo com banheira de hidromassagem e uma lareira externa, 
com vista privilegiada para o Rio Camarinhas e para os Campos de 
Cima da Serra. 
 A área social possui uma charmosa sala de estar com uma 
enorme lareira de pedras, um lindo bar, mesa de bilhar e uma sala de 
jogos e TV. Outros espaços comuns a todos os hóspedes são o spa, 
sauna seca, jacuzzi e a casa de banho. Tudo com um charme único 
campeiro. 

EM MEIO À

O ecovillage Parador Casa da Montanha, em Cambará 
do Sul, integra a lista dos hotéis Roteiros de Charme, 
aliando um estilo rústico e um toque de sofisticação.

Estrada do Faxinal, s/n°- Morro Agudo
Cambará do Sul/RS
Fones (54) 3504 5302 / 3295 7575
www.paradorcasadamontanha.com.br

LUXO 
NATUREZA

Hotelaria -  Parador Casa da Montanha

 Além da experiência inesquecível de desfrutar do local, o 
Parador Casa da Montanha oferece aos hóspedes atrações, passeios 
e atividades que incluem o Cânion Fortaleza, Cânion Itaimbezinho, 
Cachoeira dos Venâncios, passeios a cavalo, passeios de quadriciclo e 
piquenique. Outro destaque é o serviço Cenários Românticos, com 
opções personalizadas para cada desejo. 
 A gastronomia no Parador, especializada na culinária campeira, 
utiliza ingredientes típicos da região e produtos que são colhidos de 
sua horta própria. Entre as novidades gastronômicas românticas está 
a deliciosa sequência de fondue à luz de velas. Além disso, diversos 
rótulos de vinhos incomuns estão disponíveis na adega. Todos com 
dicas de harmonização. Os hóspedes e visitantes também podem 
saborear o tradicional churrasco de fogo de chão aos sábados.  
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Rua Borges de Medeiros,  3533 |  Centro -  Gramado/RS |  Fone (54) 3286 1462 |  rhinogramado@gmai l .com

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

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

 /Rhino Antiquário & Café Gramado   /rhinogramado

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

UM SAFÁRI 
UM GARIMPO

CULTURAL, 

ARTES.
PELO MUNDO DAS



118 ONNE&ONLY

 “Quando o escritório TrilCzar foi criado, a ideia era 
atender a região da serra, mas com o passar dos anos 
os clientes foram solicitando projetos em todo o Brasil.”

 Em 1990, Jeferson Cezar dá início à carreira de designer, 
trabalhando em uma conceituada empresa de móveis de Gramado, 
desenvolvendo projetos e fazendo atendimento ao público. Após 
oito anos de empresa, resolve empreender em voo solo, oferecendo 
o seu trabalho para várias empresas de Gramado e região. Com o 
passar dos anos sentiu a necessidade de fornecer um trabalho mais 
completo aos seus clientes, agregando assim as prestações de serviços 
como: instalações elétricas, hidráulicas, pintura, gesso e mais serviços.
 Hoje, ao lado de Patricia Trilha, designer de interiores, comandam 
a TrilCzar, onde desenvolvem projetos únicos e personalizados, sob 
medida, atendendo a clientes que procuram designer, soluções e 
serviços . “Com comprometimento e competência entregamos a 
nossos clientes o melhor projeto no segmento”, afirma Patrícia.

Decoração

Jeferson Cezar e Patrícia Trilha (*)

SONHOS
SOB MEDIDA
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broilo.com

MEMBER

 Com diferenciais elogiáveis, a TrilCzar dispõe de marcenaria 
própria e pintura especial, como laca autobrilho e laca metalizada, 
além da iluminação e instalação. Preocupados em oferecer o melhor 
produto para os clientes, selecionam os parceiros com muito cuidado 
e critério. “Temos um mix de produtos e serviços para oferecer um 
trabalho completo e poder assim entregar a obra ou a reforma 
com a melhor qualidade e com o melhor custo”, diz Jeferson, que 
orgulhoso complementa: “No dia 26 de maio deste ano, completei 
26 anos de experiência no ramo de projetos e decorações”.

Jeferson Cezar - projetista de móveis sob medida, designer de interior, 
especializado em iluminação técnica e decorativa.
Patricia Trilha - paisagista, projetista de móveis sob medida e designer de interior. 

contato@trilczar.com.br 
 /trilczar

www.trilczar.com.br
Av. das Hortênsias, 2676, loja 01 - Gramado/RS

(*)

Outro importante serviço que a TrilCzar oferece é o 
novo trabalho de automação. Recentemente, passaram a 
representar a SmartHome, especializada em automação 
residencial, predial e hoteleira. Ou seja, tudo para entregar 
um projeto completo e inteligente.



Negócios - Prawer

 A história da Prawer começou em 1975, quando o empreendedor 
Jayme Prawer viajou a Bariloche e percebeu a similaridade com 
Gramado, até no clima, e a potencialidade de criar no Brasil a primeira 
fábrica de chocolate artesanal. A Prawer desenvolveu tudo, desde o 
maquinário até as formulações, acumulando inúmeras experiências 
e produtos bem-sucedidos, lançando tendências e firmando-se 
como a marca do mais fino chocolate artesanal da Serra Gaúcha. O 
chocolate artesanal de Gramado tornou-se um ramo de atividade 
de expressiva importância para a cidade, se expandiu para diversas 
regiões e gera milhares de empregos em todo o país.
 Nestes 40 anos, a Prawer cresceu, mas sempre mantendo sua 
essência artesanal. De um espaço de 70 m², que operava com três 
artesãos, hoje a marca se encontra em várias cidades brasileiras e 
está sempre atenta às tendências nos países de grande expressão 
em chocolate como França, Bélgica e Suíça. 

DOCE 
 As formulações desenvolvidas pela Prawer com misturas das 
mais criativas e variadas, sempre com matéria-prima de extrema 
qualidade, tornam o seu chocolate ainda mais saboroso. Pensando 
na experiência única de seus clientes, criaram ainda uma linha de 
sorvetes igualmente original e deliciosa.
 Toda a expressão de um trabalho de quatro décadas em 
chocolate artesanal, pode ser conferida agora na loja conceito que 
a Prawer inaugurou no coração de Gramado, na Serra Gaúcha. A 
loja une uma exposição sedutora de produtos com a proposta de 
visitação à fábrica, para que o consumidor entenda por completo 
o conceito deste chocolate exclusivo. Na degustação, a prova de 
um sabor inigualável. Cada detalhe – da arquitetura ao atendimento 
– mostra a sofisticação de um chocolate feito com singularidade, 
conhecimento, zelo e extrema qualidade.

Pioneira na fabricação de chocolate, a Prawer gerou 
um produto símbolo para a cidade que a inspirou e 
acolheu: o chocolate artesanal de Gramado. 

CRIATIVIDADE

Interior nova loja lonceito

Armazém da Prawer
Av. Borges de Medeiros, 2759
 
Loja e Fábrica
Av. das Hortênsias, 4100
 

Loja Rótula das Bandeiras
Av. Borges de Medeiros, 1050

Loja Conceito
Av. Borges de Medeiros 2795
 

 /prawerchocolates
 /prawercholates   
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Escolha o seu sonho: www.voetri.com

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

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

LIBERTE SEUS

SONHOS
TENHA UMA 

TRI
EXPERIÊNCIA 

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

A combinação perfeita para o seu estilo

DC Shopping  |  Loja106-E 
Rua Frederico Mentz, 1561  |  Porto Alegre 
(51) 3519.2000  |  ornatum.com.br

/ornatumdecor.com.br

VENDAS: (51) 8954.1930
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ChefsFourOnne
DELÍCIA EXTREMA

 Imagine reunir quatro amigos que, por coincidência, também são chefs. 
Agora transporte estes amigos para um ambiente que dominam como 
ninguém, para brincarem juntos no seu “playground”. Pois foi bem assim: 
o desafio aceito pelos chefs Rafael Jacobi (Poa Country Club e Wok Thai 
Restaurant), Floriano Spiess (Floriano Spiess - Cozinha de Autor), Diego 
Andino (Diego Andino Pâtisserie) e Natália Tussi (Rambla Taberna) se 
transformou numa aula divertida, onde as receitas eram só um pretexto 
para tanto talento e descontração gastronômica.
 O pitoresco encontro ocorreu numa tranquila manhã de feriado, na 
bela e ampla cozinha do renomado Diego Andino Pâtisserie, a charmosa 
loja-conceito, premiada seis vezes como  O Melhor Doce da Cidade, pela 
revista Veja.

Mais uma vez a Onne & Only convidou quatro talentosos chefs 
de Porto Alegre para criarem, juntos, pratos inteiramente novos, 

exclusivos para os leitores da revista. 

Floriano Spies Rafael Jacobi Natália TussiDiego Andino

3

 As tratativas para a definição dos pratos haviam ocorrido dias antes, no 
mesmo local. Sendo assim, Rafael, Floriano e Natália começaram a por em 
prática a receita combinada: POLVO COM BALONTINE DE LINGUADO 
RECHEADO COM BUDIN DE CAMARÃO E ARROZ THAI. Enquanto 
isso, Diego dava início ao seu doce Carrossel Andino.
 Para registrar o evento gastronômico criado a oito mãos, a Revista 
Onne & Only novamente levou sua equipe para gravar e fotografar tudo, 
juntamente com a produtora Ded Studio, que transformou o evento num 
lindo vídeo para a Onne TV Gastronomia, novo canal de web, que será 
publicado no portal: www.revistaonne.com.br, fanpage da revista e youtube.
 No final, chefs e equipe de produção provavam e brindavam as 
novas receitas. Um sucesso só! Mais uma vez, esse encontro inusitado de 
chefs, unindo diferentes perfis, expertises e talentos mostrou que a arte 
de cozinhar funciona bem melhor quando temperada com criatividade e 
paixão. Agora, reúna os amigos na cozinha e divirta-se também. 
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8 grãos de pimenta branca e preta
2 cravos
1 xíc vinho branco seco
3 litros de água
Modo de fazer: 
Em uma panela alta, coloque o azeite de dendê e refogue as cascas de camarão. 
Adicione a cebola, cenoura, alho-poró, aipo, ervas, pimentas, cravo e o vinho. 
Refogue bem. Cubra com água e deixe reduzir em fogo baixo por 2 horas. 
Coe o caldo.
Finalização:
1 cebola picada
4 dentes de alho picados
400ml caldo
80ml azeite de dendê
250ml leite de coco
1 lata tomate pelatti
1 cl cafezinho de sementes de coentro moídas
1 molho coentro picado
Sal a gosto
Pimenta sriracha à gosto

Modo de fazer: 
Em uma panela, coloque o azeite de dendê e refogue a cebola, depois o alho. 
Adicione o tomate pelatti, amassando-o com uma colher. Coloque o caldo e 
deixe ferver. Tempere com as sementes de coentro, sal, pimenta. Adicione o 
leite de coco. Corrija os temperos. Se preferir o caldo em textura bem lisa, 
terá que triturar no liquidificador e passar em coador. Volte à panela e finalize 
com coentro.

3)Balontine
Ingredientes:
800g de filé de linguado 
250g de camarões
250g de toucinho de porco
10g de salsa
50g de pistache 
80ml de leite
10g de alho
50g de cebola 
3 ovos caipiras 
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo do peixe:
Espalmar os files de linguado de forma que eles fiquem da mesma espessura, 
temperar com sal e pimenta moída na hora, colocar sobre uma folha de filme 
de PVC e reservar.
Modo de preparo do recheio budin de camarão:
Moer o toucinho e o camarão e reservar. Numa caçarola misturar o leite 
quente, o alho picado, a cebola picada e a salsa. Reservar por 15 minutos, até 
esfriar. 
Juntar todos os ingredientes e mexer bem com uma espátula, regular o sal e a 
pimenta, colocar no centro do filé de linguado e enrolar com o filme de PVC, 
deixando num formato cilíndrico. Fechar as bordas com barbante e mergulhar 
em água fervente durante 20 minutos. Retirar do filme e cortar em medalhões!

 Uma composição de minidoces de diferentes sabores e 
texturas, envolvidos por frutas de origens silvestres e secas, além 
de Bavaroises crocantes e o mais puro chocolate. Tudo isso, 
somado à técnica e ao design únicos do Chef Diego Andino.
 O Carrosel Andino foi composto por porções de Citrus 
Pie, Macaron Framboesa, Tropicália Anana, Mil Folhas de Doce 
de Leite, Rogel, Pop Rustic e pequenas decorações.

1) Polvo:
Ingredientes:
1 polvo (em média 2 kg)
1 cl sopa hondashi
2 cl sopa nampla (molho de peixe)
2 cl sopa páprica picante ou doce
1 xíc shoyu
1 cl chá sal
1 sachê de chá verde oriental
1 nabo pequeno em rodelas
3 litros de água
60ml azeite de oliva
1/2 cabeça alho picada
1 molho salsinha picada
2 doses de cognac (ou vinho branco seco)
Páprica defumada a gosto
Pimenta do reino moída a gosto

Modo de fazer:
Em uma panela alta coloque a água, o nabo em rodelas, o hondashi, nampla, 
shoyu, sal, chá e a páprica picante. Deixe ferver. Lave bem o polvo em água 
corrente, com o auxílio de uma esponjinha, retirando todos resíduos das 
ventosas. Retire a cabeça.
Baixe o polvo na água três vezes antes de mergulhá-lo por completo. Coloque 
a cabeça para cozinhar junto para dar mais sabor ao caldo. Cozinhe por 35 
min. Retire, coloque em uma bacia com água e gelo para cortar a cocção.  Para 
limpá-lo, use uma faca fina e retire a gordura superficial que fica nas laterais 
dos tentáculos, cuidando para não atingir a carne interna. Separe os tentáculos, 
cortando um a um pela parte inferior até a cabeça. Reserve. Quando for 
finalizar o prato, aqueça uma frigideira, coloque o azeite de oliva, salteie os 
polvos, em seguida o alho até dourar, pimenta do reino, flambe com cognac e 
desligue. Finalize com salsinha e páprica defumada. Se necessário, corrija o sal.
Dicas: 
- A água do cozimento do polvo pode ser reutilizada mais uma vez, depois 
descartada.
- Se o polvo estiver muito sujo, esfregue sal grosso em todos tentáculos antes 
de lavá-lo. O sal ajuda a soltar os resíduos.

2) Caldo de leite de coco e dendê:
Ingredientes:
500g casca de camarão
(pode usar pedaços de peixe, cabeça, aparas de frutos do mar)
2 cl sopa azeite dendê
1 cenoura em rodelas
1 cebola em cubos
Ervas a gosto: louro, tomilho, alecrim
1 alho-poró em rodelas
1/4 aipo com folhas

Polvo com Balontine de Linguado recheado com 
Budin de Camarão e Arroz Thai

Carrossel Andino

A RECEITA DO PRATO PRINCIPAL

A SOBREMESA
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4) Thai fried Rice
Ingredientes:
1 col. sopa óleo soja
Sal
100g Ervilha torta fresca
150g Cogumelos frescos
50g Alho-poró 
1 xic. Arroz tipo jasmim 
1 col. sopa Molho de ostras 
Caldo de frango ou camarão
1 col. chá Pasta base alho gengibre **
1 col. sopa Cebolinha verde
1col. sopa Coentro fresco
Molho de peixe (nampla)

Modo de fazer:
Cozinhe o arroz jasmim com água e uma pitada de sal 
utilizando a recomendação da embalagem. Separe e 
deixe esfriar. Se possível, deixe 1 hora na geladeira.
Aqueça uma panela tipo wok, coloque o óleo, a pasta 
base e o cogumelo, em seguida coloque o alho-poró e 
a ervilha torta. Tempere com um pouco de sal, pimenta 
e molho de peixe. Cozinhe até quase dourar. Adicione 
o arroz, mexendo sempre, coloque o molho de ostras, 
coentro e a cebolinha verde. Se estiver seco, adicione 
um pouco de caldo de frango ou camarão. Mexa por 2 
minutos e sirva.

Para ver a receita completa acesse:
www.revistaonne.com.br/gastronomia
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FAZ &ACONTECE
Vão aqui alguns eventos bacanas 
e dicas  de passeios que fogem da 
rotina. Espero que gostem.

Ambiente bye bye Dubai de Rogério Pandolfo - Casa Cor 2016

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

Variedades

DEBUT NTX
 Há três anos, Porto Alegre ganhou um local único para a 
realização de eventos: a Casa NTX. Desde então, o espaço concebido 
por Nora Teixeira e Bettina Becker se tornou referência em termos 
de sofisticação e estrutura. Foi a partir de uma pesquisa sobre o 
segmento de festas que as empresárias decidiram trazer à sociedade 
gaúcha mais uma opção para as meninas que desejam comemorar 
os seus quinze anos: o Baile de Debutantes da Casa NTX. A primeira 
edição do Debut acontecerá no dia 15 de outubro, e desde abril lotou 
a agenda das participantes com eventos sobre saúde, alimentação, 
maquiagem, moda, trabalhos voluntários, entre outros. 

CASACOR
A mais completa mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das 
Américas vem para sua 25ª edição no Rio Grande do Sul de 28 de 
junho a 21 de agosto de 2016. O espaço do Petrópole Tênis Clube, 
na Rua Faria Santos, 451, receberá 39 ambientes, nomeados em 
homenagem ao aniversário de 25 anos da mostra e desenvolvidos 
por profissionais em destaque no estado. Além disso, a edição deste 
ano contará com um restaurante, um café e um boteco, que irá 
receber eventos variados. A Casa Cor RS tem abertura prevista para 
o dia 28 de junho e funcionará de terça a sexta-feira, das 15h às 21h, 
sábado das 12h às 21h e domingo das 12h às 20h. Mais informações 
sobre o evento e valores em www.casa.abril.com.br/casa-cor

FEIJOADA RADISSON 
 Para aproveitar o clima da estação o Hotel Radisson Porto 
Alegre inicia sua temporada de Feijoadas. Com edições semanais, 
sempre aos sábados, a Feijoada do Radisson acontece até o mês 
de novembro deste ano. Todas as edições terão parte da renda 
arrecadada revertida à entidade “Chillhood Brasil”, que trabalha 
para incentivar a proteção da infância e adolescência no país, seja em 
parceria com empresas, com a sociedade civil ou com o governo. 
Os convites podem ser adquiridos no restaurante do hotel. O 
Hotel Radisson Porto Alegre faz parte da rede Atlantica Hotels e 
fica na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 995.
Informações pelo (51) 3019.8000 ou (51) 9682.6132. 

 Que tal um passeio fora de Porto Alegre?
Sem precisar se deslocar por muitas horas, a região oferece boas 
opções para quem quer fugir da rotina e visitar um lugar fora de 
Porto Alegre. Quem sabe você não se inspira em algum dos nossos 
destinos e pega a estrada no próximo dia que puder?

VALE DOS VINHEDOS 
Localizado na Serra Gaúcha e inserido no encontro dos municípios 
de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, o Vale dos 
Vinhedos representa o legado histórico, cultural e gastronômico 
deixado pelos imigrantes italianos. Com uma viagem de cerca de 
120 km partindo de Porto Alegre, o passeio oferece, além das 
paisagens naturais, diversas vinícolas, hotéis, pousadas, restaurantes, 
bistrôs, ateliês de arte e armazéns coloniais. Além disso, a cidade 
de Bento Gonçalves estará com uma programação especial de 10 
de junho a 21 de agosto. O “Bento Sensação”, como é chamado 
o projeto, oferecerá jantares temáticos, cursos de degustação de 
vinhos e espumantes, festival do quentão, shows, filós e descontos 
especiais em vários segmentos.
Mais informações no site
www.valedosvinhedos.com.br e www.turismobento.com.br

KHADRO LING
 A visita ao pedaço do Tibete na serra gaúcha é boa pedida para 
quem deseja respirar ar puro e renovar as energias. A 100 km de 
distância da capital, o templo budista fica no topo da montanha na 
cidade de Três Coroas (RS), na Estrada Linha Água Brancas, 1211, 
a 32 km de Gramado. O local é um centro destinado ao estudo 
e prática do budismo que, além dos retiros e cerimônias budistas, 
abriga um templo e outros monumentos como estátuas, estupas, 
rodas de oração e uma réplica de uma Terra Pura. O Templo Budista 
está aberto à visitação do público, gratuitamente, de quarta às sexta 
das 9h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Aos sábados e domingos, das 
9h às 16h30. O local não abre nas segundas e terças-feiras.
Mais informações no site www.templobudista.org
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Georgiana  Fauri - Moda 

  O que é possível perceber como uma das tendências mais 
fortes desse inverno que chegou é que o marsala (aquela cor 
entre o cereja e o Bordeaux) tomou conta das vitrines em 
calças, vestidos, blusas e jaquetas. Eu, particularmente, acho que 
é uma cor que não favorece muitas pessoas. Ela é mais delicada 
e deve se pensar bem em como usar. Mas, para quem tem 
a pele mais morena, essa é uma cor que fica linda e muito 
elegante. 
 E mais uma vez está de volta a belíssima tendência militar e 
com ela seu “verde musgo”. Uma outra cor que também está em 
destaque nesse inverno é o azul klein, ou o azul intenso, que nada 
mais é que a tonalidade desenvolvida pelo artista plástico francês, 
Yves Klein, na década de 60, considerado uma figura importante 
da arte europeia. 
 Esse ano, especialmente, a moda está muito mais bonita. 
Muitas marcas apostaram numa peça superelegante e prática, que 
é o macacão. Ele aparece em tecidos leves, como a microfibra, e 
na sua maioria em cores como o verde musgo, preto e marsala. 
 O estilo western, dos filmes de faroeste, também deixará a 
sua marca nesse inverno 2016. Evidenciando isso, nas passarelas 

INVERNO 2016

O QUE TEMOS

das semanas de moda de NY, Paris e Milão, pudemos ver muitas 
jaquetas em couro com franjas, botas em camurça e muitos 
coletes no verdadeiro estilo “cowboy”.
 Ainda lembrando esse estilo, a cor caramelo também é 
destaque em 2016. E o tecido que mais aparece carregando essa 
cor é a camurça. Mais um indício de que o “Velho Oeste” veio 
para ficar. 
 As saias assimétricas, com recortes que deixam as pernas 
glamorosas, também aparecem em alguns dos desfiles. Já Marc 
Jacobs e Calvin Klein apostaram no preto na maioria dos looks 
da Semana de Moda de NY.
 E, que bom, o branco não ficou de fora nessa estação! Ele veio 
para quebrar um pouco a dureza do preto e inclusive aparece em 
casacos e looks “Totally White”. Lindo de morrer! Quem usou e 
abusou do branco nas passarelas foi o Zuhair Murad, na Semana 
de Moda em Paris. Ele optou por cores monocromáticas como 
o branco e o preto, e depois foi pincelando algumas cores como 
o azul, rosinha e magenta. Um dos destaques foi o sobretudo 
branco com gola de pele, totalmente branco. Um espetáculo!  
 Já o estilo “Apache”, com seus ponchos e franjas, também 
não foi esquecido nesse inverno. Traços indígenas aparecem 
estampados em diversas peças, com destaque para os coletes e 
os já falados ponchos. O couro e as peles também são elementos 
que aparecem bastante nesse nosso inverno. Muitas calças, 
jaquetas e blusas em couro tomam conta das vitrines, juntamente 
com coletes, casacos e cachecóis. 
 A moda é bacana por isso. Ela vem, vai e vem de novo! 
Especialmente nesse inverno 2016, ela está mais bonita, mais 
harmônica e cheia de charme.
 Então, bora ficar de olho e escolher o que cai melhor pra 
gente? Taí! Fica a dica e um superbeijo! 

POR AÍ?
 Oba! O friozinho chegou cedo e a gente de olho 
nas vitrines conferindo as tendências da moda para 
este inverno 2016, não é mesmo?
 O verão deixou sua marca, ficando para trás cores 
vibrantes, vestidos decotados e pernas de fora! Pois 
bem, o inverno 2016 não está tão diferente assim.  
As blusas e os vestidos decotados permanecem em 
alta, porém em cores mais sóbrias e discretas. 

Marc JacobsCalvin Klein  Zuhair Murad
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Tecnologia - Games

 Quem desenvolve games é totalmente apaixonado por essa área, 
todos amam realmente o que fazem, comentam os empresários. 
“Um dos divertimentos da galera é participar de uma JAM (um 
evento rápido, no qual os participantes montam suas equipes 
e devem produzir um jogo em 72 horas com um tema lançado 
no começo do evento), porque ali eles podem aprimorar seus 
conhecimentos se divertindo sem muita cobrança na produção de 
jogos que sempre sonharam em construir. São 100% nerds, geeks 
e o que mais tiver de sinônimos por aí”, complementam. Informam 
ainda que 90% das empresas do mercado de games do Sul veio 
das universidades, em sua maioria do curso de jogos digitais, mas 
também têm profissionais das áreas de design, publicidade, T.I., 
ciências da computação, etc....
 Quanto à assertiva de que o mercado de games gaúcho é 
considerado o principal polo de jogos no país, Ivan Sendin Silveira 
acrescenta: “Você pode pensar, mas ganha de São Paulo? Do Rio 
de Janeiro? E eu lhes digo, SIM! Totalmente! Por quê? Os principais 
lançamentos do país em 2015 vieram daqui. Esporadicamente 
um jogo de um Estado ou de outro, mas os que deram bastante 
destaque, em massa, vieram daqui. Jogos como o Toren para PC 
e console, Starlit (sucesso na China, com mais de 3 milhões de 
donwloads só lá, com o seu jogo mobile) e Horizon Chase (faturou 
diversos prêmios mundiais de jogos com o seu game mobile que 
relembra bastante o nostálgico game Top Gear, inclusive com a 
participação de Barry Leitch, compositor de centenas de trilhas de 
jogos dos anos 80 e 90, do Atari ao Nintendo 64, mas que vai 
sempre ficar marcado pelas músicas do clássico de corrida do Super 

Nintendo) para mobile e o Letra de Ouro (em torno de meio 
milhão de usuários ativos na América do Norte e Europa) para 
o facebook já bancaram todo o seu investimento e agora estão 
lucrando. A nova tecnologia com o Óculus Rift, que vem sendo 
tão comentada nos últimos meses, a principal empresa brasileira 
a lançar um jogo no primeiro pack de vendas com a Samsung é 
a IMGNATION daqui. A GameFounders (empresas licenciadas 
com a Sony e Microsoft para desenvolvimento de games para os 
consoles), principal aceleradora de games do mundo, já selecionou 
seis empresas no país para participar do programa, sendo que três 
vieram daqui! Temos a primeira associação regional no país, que virou 
referência para outros Estados como Minas Gerais, Ceará, Salvador, 
Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro na criação de sua associação.

O empreendedorismo dos jovens no Rio 
Grande do Sul é merecedor de destaque. 
A Revista Onne & Only elegeu um 
recorte desta nova geração de sucesso, os 
criadores de games, para apresentar aos 
leitores. Conversamos com o presidente da 
Associação de Desenvolvedores de Jogos 
Digitais do Rio Grande do Sul (ADjogosRS) 
Carlos Idiart e o diretor executivo Ivan 
Sendin Silveira, que garantem: o mercado 
de games gaúcho é considerado o principal 
polo de jogos no país.

 Nós estamos tentando evoluir cada uma delas, apadrinhando. 
Temos cursos técnicos, graduação, pós e mestrado em jogos digitais. 
Ou seja, toda a formação acadêmica pronta para receber novos alunos 
do ensino médio e transformá-los em desenvolvedores de jogos”.
 Segundo dados da ADjogosRS, desde a criação da Associação, 
em 2013 o faturamento era de R$ 3,2 milhões de reais, 15 empresas 
constituídas e três universidades, sendo duas graduações e um 
pós. Em 2015 o faturamento é de R$ 6,5 milhões, 70 empresas 
constituídas e cinco universidades com técnico, graduação, pós e 
mestrado. Ou seja, subiu em 103% o faturamento, quase 500% de 
empresas constituídas e todo o ensino acadêmico em três anos, 
com a Associação, universidades e as empresas associadas. “A 
perspectiva é que nos próximos cinco anos, diversas empresas 
gaúchas estejam com jogos próprios lançados e lucrando com isso, 
mantendo a empresa na produção de novas franquias”, concluem.

MERCADO GAMES /RS
FATURAMENTOANO

Fonte: AD Jogos/RS

EMPRESAS UNIVERSIDADES

2013 3,2 15 3

5706,5
MILHÕ ES

MILHÕ ES
2015

Starlit, sucesso na China com mais de 3 milhões de downloads

Toren, para PC O nostálgico Top Gear

Horizon Chase, diversos prêmios mundiais

Letra de Ouro, meio milhão de usuários na América do Norte e Europa

Óculos Rift



 O programa de educação é oferecido através da Escola de 
Educação Especial Bárbara Sybille Fischinger, reconhecida pelo 
Conselho Estadual Educação, que funciona internamente na 
instituição. Com atividades nos turnos da manhã e da tarde, as turmas 
são organizadas em Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e Grupo de Convivência. O corpo 
docente é constituído por psicopedagogos, pedagogos especializados 
em Educação Especial e Educadores Físicos, contando ainda com 
monitores que auxiliam nos deslocamentos, alimentação e higiene.
 A Reabilitação utiliza técnicas especializadas no diagnóstico, 
prevenção e tratamento de pacientes com distúrbios 
neuropsicomotores, baseado no conceito neuroevolutivo Bobath. 
A área oferece atendimentos de Fisioterapia, Psicologia, Terapia 
Ocupacional, Neuropediatria, Fonoaudiologia e Enfermagem, 
dispondo ainda do Programa de Estimulação Precoce, que atualmente 
atende 72 bebês, de zero a três anos, acompanhados por seus pais. 
No programa, os pais recebem orientações de como manusear e 
estimular seus filhos, resultando em um melhor desempenho no 
desenvolvimento físico, perceptível e cognitivo do bebê, além de 
fortalecer o vínculo familiar.
 A Kinder também oferece atividades para os familiares dos seus 
assistidos por meio de oficinas de qualificação para o trabalho e 
geração de renda, acompanhamento de Assistência Social e de 
Psicologia, onde são abordados temas como reflexão e discussão 
das relações familiares e sociais, resultando, assim, na melhoria da 
qualidade de vida das famílias dos seus atendidos.

Entidade Assistencial - Kinder

TERAPIA DO
A VERDADEIRA

AMOR
A revista Onne & Only foi conhecer de perto o inestimável trabalho realizado pela Kinder Centro de 
Integração da Criança Especial.  A entidade assistencial, desde 1988, presta serviços de Educação Especial 
e Reabilitação para bebês, crianças e jovens deficientes múltiplos, com severidade moderada e grave, em 
situação de vulnerabilidade social, oportunizando o acesso e a inclusão social. Com infraestrutura adequada e 
equipe multidisciplinar qualificada, atende, atualmente, cerca de 300 assistidos, com idade entre zero e 24 anos.

“A KINDER TAMBÉM 
OFERECE ATIVIDADES 
PARA OS FAMILIARES 
DOS SEUS ASSISTIDOS 
POR MEIO DE OFICINAS 
DE QUALIFICAÇÃO 
PARA O TRABALHO E 
GERAÇÃO DE RENDA, 
ACOMPANHAMENTO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DE PSICOLOGIA...”
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desenvolvida por ela fique restrita aos seus muros. Por isso, para 
os próximos anos, a instituição almeja expandir suas atividades para 
outras localidades e dispor de uma estrutura para atendimento e 
acolhimento de adultos. Afinal, a instituição tem a amarga obrigação 
de desligar os jovens que chegam aos 25 anos e hoje não existe 
nenhuma iniciativa – governamental ou no Terceiro Setor – orientada 
a dar continuidade ao atendimento a esse público.
 A manutenção institucional acontece por meio de convênios 
com as esferas governamentais e através de doações, diretas e com 
dedução no Imposto de Renda, de Pessoas Físicas e Jurídicas. Para 
ajudar no custeio, a Kinder possui um Brechó e aluga seu Auditório 
e Refeitório para eventos. Para aqueles que tiverem interesse, vale 
lembrar que os valores são atrativos e a estrutura possui amplo 
estacionamento e vigilância no local.
 A luta da Kinder pelo seu sustento é mensal e, como sempre, 
depende da generosidade da sociedade. Você pode ajudar a fazer 
a diferença tornando-se um Coração Solidário – no site é possível 
identificar a forma que mais lhe agrada – e promover a felicidade de 
muitas crianças. Afinal, não há recompensa maior do que receber um 
sorriso de gratidão.

www.kinder.org.br
www.facebook.com/Kinder.CentroIntegracao

 O grande diferencial da Kinder está referenciado no Método Fischinger 
– proposto pela fundadora da instituição –, que tem por objetivo otimizar 
o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor, integrando as áreas de 
Educação Especial e Reabilitação. O método consiste no desenvolvimento 
de temas mensais, norteadores das condutas propostas, que têm início 
em “Eu e a minha família”, “Minha casa e minha cidade”, passando por 
higiene e saúde, animais, trânsito e outros.
 Sua força de trabalho é composta por 47 colaboradores e 18 
indiretos, sendo quatro vigilantes terceirizados e 14 voluntários. 
A Kinder possui convênio com cinco universidades e acolhe 
semestralmente os alunos formandos para o cumprimento do 
estágio curricular e vivência em práticas interdisciplinares.
 Reconhecida por seus trabalhos, a Kinder já recebeu diversas 
honrarias e prêmios. Porém, seus colaboradores consideram 
que a maior conquista institucional acontece no dia a dia quando, 
em decorrência do exercício da sua missão, os bebês, crianças e 
adolescentes, ganham em qualidade de vida. Mas, consideram que 
ainda há muito a se fazer.
 O Brasil é carente de instituições de atendimento aos deficientes 
múltiplos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Kinder é uma das 
raras que atuam na área. Infelizmente muitas crianças que demandam 
tratamento e educação estão privadas da intervenção adequada. 
A Kinder considera injusto que toda a tecnologia e expertise 

“O BRASIL É CARENTE 
DE INSTITUIÇÕES 
DE ATENDIMENTO 
AOS DEFICIENTES 
MÚLTIPLOS. NO RIO 
GRANDE DO SUL, 
POR EXEMPLO, A 
KINDER É UMA DAS 
RARAS QUE ATUAM 
NA ÁREA. “

“PARA OS PRÓXIMOS 
ANOS, A INSTITUIÇÃO 
ALMEJA EXPANDIR 
SUAS ATIVIDADES PARA 
OUTRAS LOCALIDADES 
E DISPOR DE UMA 
ESTRUTURA PARA 
ATENDIMENTO E 
ACOLHIMENTO
DE ADULTOS. “
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T E C I D O S  E  R E V E S T I M E N T O S

DICAS DA

GIGI

Compras - por Georgiana Fauri

LOUCURA, LOUCURA!
 Como vocês sabem, tô sempre de olho nas novidades e adoro dividi-las com 
vocês, não é verdade? Então, repara só na nova coleção moda praia da marca 
Heritage Fashion que acabou de ser lançada nos USA e que o Dicas da Gigi 
separou pra vocês! 

 Intitulada Surreal Wishes, ela traz estampas inspiradas na arte 
surrealista e também na vida cheia de cor e calor da Califórnia. As 
estampas retratam temas florais, com um mix de cores quentes e 
alegres. Mas pra quem é mais sóbria e gosta de cores mais neutras, a 
marca também criou a linha Back & White, garantindo elegância em 
modelagens confortáveis para todos os tipos de corpos!
 A coleção apresenta biquínis, saias, blusas e vestidos, com 

tecnologia Aloe Vera que garante hidratação e filtro solar 50 para 
proteger a nossa pele!
 E, agora, babem meninas: essa coleção estará chegando em julho 
no Brasil e poderá ser encontrada no Shopping Iguatemi Porto Alegre.
 Gostou? Então, acompanhe a Heritage Fashion Biquínis 
através do @heritagefashionbikinis com ou através do site 
www.heritagefashion.com.br

#ficadica #dicasdagigi



144 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 145
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  O primeiro é a campanha da Mapfre Seguros, que usa o título 
“Tem Jeito”, na qual são demonstradas diversas situações que 
envolvem acontecimentos e alguns acidentes do cotidiano. Tudo 
apresentado de uma forma bem-humorada, simples e coloquial, 
onde cada um de nós consumidores se identifica dentro do 
contexto, lembrando-se de algo parecido que aconteceu em nossa 
vida. A campanha desperta e cria o desejo de ter um seguro que 
nos proteja 24 horas por dia. Isso conquista a confiança do cliente, 
isso vende. 
 Outro case muito interessante é o da NET e Claro, que 
recentemente uniram-se e agora entregam uma solução completa 
em TV por assinatura, internet, telefonia móvel e fixa. A campanha 
“Gigantes” tem como tema principal as emoções do nosso 
cotidiano, retratando momentos especiais na vida das pessoas que 
estão longe uma das outras e que, somente através da tecnologia 
oferecida, podem se conectar e dividir essas emoções, sendo 
por fotos, vídeos, redes sociais, mensagens e ligações de voz. Os 
filmes institucionais de lançamento, intitulados “Tchuco Tchuco” e 
“KKKKK”, estão sendo veiculados em rede nacional, fazendo um 
paralelo entre os serviços oferecidos e seus benefícios para a vida 
dos consumidores, dando ênfase à frase, “Nada é maior que suas 
emoções”. Nesta campanha também é usada uma estratégia de 

O COTIDIANO 

VENDE

Clairton Braun
Especialista em marketing, branding e gestão
clairton@cbraun.com.br
www.cbraun.com.br

Clairton Braun

Durante anos venho acompanhando diversos cases, 
campanhas publicitárias e ações de marketing de in-
úmeras marcas, e posso afirmar, “O COTIDIANO 
VENDE”. Sempre que comento sobre esse assunto 
em minhas palestras, reuniões com clientes, ou em 
encontros com colegas de profissão, esse posiciona-
mento instiga uma boa reflexão. Na maioria das vezes 
não captamos que boas campanhas unem a simpli-
cidade da vida real com a necessidade do consumo. 
Quero dividir com vocês, leitores, dois grandes cases 
de empresas que usam o cotidiano como uma forma 
de apresentar seus produtos, serviços e posicionamen-
tos, agregando valor e confiança para as suas marcas.  

marketing que ressalta momentos em família, onde todos juntos, 
no conforto das suas casas, assistem o conteúdo que as empresas 
entregam através da sua TV por assinatura. Uma campanha muito 
completa, unindo a tecnologia oferecida, as emoções e o cotidiano. 
 As marcas precisam estabelecer uma relação com a vida das 
pessoas, e uma excelente estratégia é através de campanhas que 
retratam momentos e acontecimentos do dia a dia. Agora, temos 
que observar outro grande desafio, que continua sendo o de atingir 
o público de todas as gerações, que a cada momento torna-se mais 
importante nas decisões de compra. Para uma campanha ter sucesso, 
devemos trabalhar com um composto de mídia. Não podemos 
escolher uma única plataforma de divulgação. Precisamos ter a 
identidade da campanha retratada em bons filmes publicitários para 
serem exibidos na TV aberta, TV paga e Youtube. Excelentes peças 
criadas para mídia impressa, publicadas em jornais e revistas. Criativos 
e bem editados spots de rádio, ações envolventes em redes sociais e 
um bom posicionamento digital. Esse composto de mídia é essencial 
para transmitir a mensagem da marca aos seus consumidores 
potenciais, que estão atualmente conectados em todos esses canais. 

A simplicidade do cotidiano sem dúvida é uma das principais 
inspirações para grandes campanhas publicitárias de marcas que 
querem fazer parte da vida das pessoas. No momento em que os 
acontecimentos da sua vida se conectam aos produtos e serviços 
oferecidos pelas marcas, o desejo torna-se necessidade e faz você 
consumir. 
A dica de livro que tenho para hoje é “NOS BASTIDORES DA 
COCA-COLA”, de NEVILLE ISDELL com DAVID BEASLEY. Uma 
publicação que conta como foi construída a marca mais popular do 
mundo. 
Até a próxima e acompanhe também a minha coluna no site da 
Revista Onne & Only.
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Bastidores Campanha “TEM JEITO” 
Mapfre Seguros

Campanha”GIGANTES” Net/Claro, focada nas emoções

O cotidiano inspira boas campanhas publicitárias.

A sua marca deve estar em todos os canais de mídia

Estamos a cada dia mais conectados, consumindo conteúdo 
e informações de todas as plataformas.

Livro “Nos Bastidores da 
Coca-Cola”, de Neville Isdell 
com David Beasley 



conseguir se questionar e responder com sinceridade, a tendência 
natural será a resposta aparecer na sua mente, como uma intuição, 
desta forma saberá o seu caminho ideal. Se está com dificuldades 
em sua vida, você provavelmente ignorou esta sinalização muitas 
vezes. Então, o melhor caminho é aquele que se harmoniza com 
sua alma, que é a parte de você que possui todos os registros de 
sua vida, guarda as vivências que foram boas e ruis. Sabe quais as 
soluções para cada situação, sinaliza o melhor caminho, mas é preciso 
que você escute, entenda e perceba. Nada pode acontecer sem 
seu consentimento e sua vontade, sua evolução se dá conforme a 
capacidade de dar cada passo, nem antes, nem depois.  
 Enquanto estivermos alheios de nós mesmos, seguiremos 
sem respeitar nossos limites, nossa saúde, distanciados de nossos 
sentimentos, de nossa real fome. Por isso é necessário conhecer o 
eu inferior que nos aprisiona, criador dos sentimentos negativos, nos 
fazendo responder de forma inadequada, diante de nosso corpo, de 
nossa vida. Vícios, compulsões, toques, fobias, exageros de tudo o que 
é tipo, raiva, rancores, todos são aspectos que nos fazem estar em 
desequilíbrio com nossa essência espiritual, que é pura e quer ser 

Psicologia - Fernanda Werner

Fernanda Werner 
Psicologia e Hipnose Clínica  
CRP 07/23705

 Este amadurecimento, no intento de ampliação da consciência 
para aquilo que faz a sua vida valer a pena, pode ser difícil para algumas 
pessoas. Isso requer abrir mão de velhos hábitos, de pessoas amargas, 
de vínculos negativos com o trabalho, se abrir para o novo, para poder 
então ser fiel a si mesmo. É necessário coragem para mergulhar em 
si, descobrir o que nos aprisiona e o que nos torna livres, estando 
cientes do que nos prende, é possível evoluir, derrubando os muros 
de nosso ego. Nem sempre é fácil evoluir e ser positivo, o cotidiano 
nos leva muitas vezes a desgastes, confrontos, preocupações, que nos 
deixam pesados, tensos e sem energia. Temos por vezes dificuldade de 
nos libertar dos conteúdos negativos que cultivamos internamente, 
que são reflexos das desarmonias externas. Como acessar, então, 
um caminho de transformação deste estado de entorpecimento? 
Precisamos promover a abertura interna, necessária para projetar 
as mudanças que desejamos em nossa vida, para nos libertarmos da 
prisão, que só existe nos nossos pensamentos. 

 Quero que saiba, que existe dentro de você um conhecimento 
infinito, que te conduz para sua felicidade e equilíbrio. Tudo o que 
você faz, que não te leva a resultados positivos e plenos de satisfação, 
é porque está fazendo suas escolhas pelos motivos errados. Você 
pode estar se deixando levar pelo ego, pelo desejo de ganhar 
dinheiro, pela vontade de agradar seus pais ou para tentar provar 
alguma coisa para você mesmo. Estas motivações te afastam de sua 
felicidade, do sentimento de plenitude que existe dentro de você. 
Escolher pelo coração é o mesmo que se conectar com aquilo que 
realmente te motiva, com vontade de fazer as coisas que precisam 
ser feitas, sem o peso que acomete aqueles que escolhem pelos 
motivos errados.   
 As escolhas fluem melhor quando ouvimos menos nossa razão 
e mais o nosso íntimo. A razão pode atrapalhar bastante, porque 
geralmente ela segue os caminhos do ego, aquele que mascara 
quem você é de verdade. Você é aquilo que sua alma vibra! Tudo o 
que vem da alma é bom, traz paz, conforto, é algo que é vivenciado 
ou experimentado sem esforço. Ouvir a voz que vem da alma é 
uma experiência fluída, natural, produtora de sentido e motivação, 
singulares. Neste sentido, eu estou feliz, na medida que consigo olhar 
verdadeiramente para dentro de mim, sem receio de perceber a 
inteireza de meu ser, percebendo meu lado bom e também meu 
lado sombra.  
 Você guarda dentro de si um verdadeiro tesouro e muitas vezes 
está em busca dele, nas coisas externas. O caminho de cura e de paz 
mora dentro de você, não está fora, nas coisas que poderá comprar, 
conquistar ou usufruir. Não está nas pessoas, por melhores que elas 
te façam sentir, também não está em qualquer outro lugar. Quando 
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Fernanda Werner 

EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA 
PARA A CONEXÃO COM O DIVINO 
QUE RESIDE DENTRO DE NÓS

REMÉDIO PARA A 

 Tenho observado ultimamente, um movimento 
cada vez maior nas pessoas, em busca de escolhas que 
produzam maior motivação e satisfação em suas vidas. 
Isto me leva a crer que está havendo um despertar 
espiritual em procura de caminhos que promovam 
maior conexão com a alma, ou seja, um senso de 
plenitude e ligação com a vida. As pessoas não querem 
mais apenas desempenhar suas atividades, elas querem 
fazer isso com um propósito maior. 

ALMA: 
feliz. Já é tempo de olhar para dentro e se harmonizar com sua vida, 
com as coisas que está fazendo contra você mesmo, é tempo de 
encontrar a sua paz. Ser mais amável, ser paciente e mais amoroso 
com todas as suas partes. 
 Você merece trazer luz à sua consciência, para conhecer e integrar 
as dualidades existentes dentro de você, quando reconhecemos 
nossa constituição fica mais fácil conviver em paz e unidade, vivendo 
a vida com menos cobranças e lutas internas. Transformando a si 
mesmo, percebendo o eu inferior presente, assim como nosso Deus 
interno, ajudará a amadurecer os aspectos menos desenvolvidos de 
sua personalidade. Quando caminhamos num deserto pela primeira 
vez, a paisagem nos encanta porque é nova, exótica, bonita, porém na 
medida que caminhamos, vamos ficando cansados, com sede, com 
fome e a paisagem deslumbrante vai ficando monótona e sem vida, 
nos esquecemos que é preciso se preparar para a jornada. Assim 
é nossa vida, às vezes nos empolgamos com o fluxo que estamos 
seguindo, porém quando nos damos conta, sem motivação, sem 
alegria e desejo pela vida.  
 Esquecemos de alimentar a alma com coisas que a fazem sentir-se 
viva! Para isso é necessário estar em constante busca, por renovação, 
reflexão e ajustando as rotas! O caminho da libertação do ego é 
um caminho de aceitação de si e dos outros, entendendo que cada 
um tem seu processo e seu tempo. As mudanças ocorrem quando 
existe uma abertura e uma necessidade, esqueça de mudar os 
outros, concentre-se em você, porque você é o centro de sua vida! 
Jamais esqueça que tudo é aprendizado, a vida é um constante fluxo 
e você, com sua sabedoria, determina a velocidade das mudanças 
que deseja imprimir! A realização sempre estará à espera de quem 
tem a coragem de olhar para dentro e assumir-se! Boa jornada!
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 As Desordens Tempormandibulares causam uma variedade 
de sintomas, devido a isso, dificultando o correto diagnóstico e 
retardando o início do tratamento.  Entre os mais comuns estão:

- Dor de cabeça (Cefaleias, Enxaquecas)
- Dor em um ou mais dentes
- Dor e/ou cansaço ao mastigar
- Dor na região cervical
- Estalos e/ou ruídos ao mastigar e abrir a boca
- Dor próximo ao ouvido
- Episódios de travamento mandibular
- Perda da amplitude de abertura bucal

 Se você apresenta sintomas descritos acima, procure seu 
cirurgião-dentista e, se necessário for, procure um especialista.  
Estes profissionais estarão aptos a diagnosticar e indicar o melhor 
tratamento.  As DTM podem ser tratadas.  O sucesso do tratamento 
alcançado depende também do entendimento do próprio paciente 
sobre as causas, assim, realizando as condutas necessárias e 
aprimorando sua qualidade de vida. 

Como funciona nossa mastigação e os movimentos 
mandibulares?
 O sistema mastigatório é extremamente complexo e apresenta 
características estruturais e anatômicas singulares. Músculos contraem 
e relaxam quando você abre ou fecha a boca, ao mesmo tempo 
que um disco articular, um tipo especial de cartilagem, ligamentos 
e finalmente os dentes, em um bom encaixe dentário, funcionam 
absorvendo a pressão nos movimentos mandibulares e durante a 
trituração dos alimentos. 
 Devido às causas multifatoriais que podem acometer o sistema, 

Dr. Rodrigo Sofia da Rocha
/ Clínica Contento
Especialista em CTBMF 
Santa Casa - Porto Alegre/RS
Membro do Colégio Brasileiro de CTBMF
Fellow IAOMS - AO Member
www.contento-odontologia.com.br

 contento-odontologia

TEMPOROMANDIBULARES

Odontologia Premium

E QUAIS SÃO OS TRATAMENTOS?

O QUE SÃO
DESORDENS 

desordens musculares, articulares, isoladas ou combinadas, levam a 
dor, desconforto e até a severas limitações de abertura da boca ou 
o que chamamos de luxações articulares.  
 Os sintomas podem ser resultado da combinação de diferentes 
fatores etiológicos (causadores) associados, como hábitos nocivos, 
apertamento dentário ou ranger dos dentes (Bruxismo), maloclusões 
(desalinhamento e/ou falta dos dentes), problemas psicossomáticos, 
doenças degenerativas, em virtude do uso de medicações, deformidades 
dento-faciais, desequilíbrio hormonal e deficiências nutricionais.

Como são feitos o diagnóstico e o tratamento?
 Tratando-se de causas multifatoriais, que apresentam sintomas 
variados, muitos profissionais estão envolvidos em definir o 
diagnóstico e estabelecer o melhor tratamento. 
 O cirurgião-dentista, cirurgião bucomaxilofacial, fisioterapeuta, 
otorrinolaringologista, geralmente, são os profissionais que recebem 
em suas clínicas este tipo de paciente.  Para o melhor diagnóstico 
é necessário que um correto preenchimento do questionário de 
saúde seja realizado. Ocorrência de doenças ou traumas pregressos, 
medicações de uso crônico, doenças degenerativas já diagnosticadas, 
doenças reumatológicas, doenças crônicas, distúrbios emocionais, 
situações de estresse recentes, entre outros fatores, devem ser 
relatados.  
 Após, deverá ser realizado um exame clinico do paciente. Palpação 
na musculatura mastigatória e cervical, exame bucal, avaliando 
os dentes, oclusão e mucosa bucal, análise facial, conferência dos 
movimentos mandibulares e presença de ruídos ou estalos na ATM.  
Muitas vezes serão necessários exames de imagem para colaborar 
no diagnóstico preciso. Exames como radiografias bucais e faciais, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética, entre outros, 
podem ser solicitados. 

PRESSÕES NA ARTICULAÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR, PROVOCADAS 
GERALMENTE POR HÁBITOS NOCIVOS, 

COMO BRUXISMO, OU POR PROBLEMAS 
DENTO-FACIAIS, PODEM LEVAR 

DESDE INFLAMAÇÃO CRÔNICA A 
DEGENERAÇÕES IMPORTANTES NA ATM.

O tratamento deve incluir:
Medicamentos:
•Anti-inflamatórios
•Analgésicos
•Relaxantes Musculares
•Antidepressivos
Fisioterapia:
• Massoterapia
• Exercícios de fortalecimento muscular
• Manipulação articular
• Ultrassom
• Estimulação muscular (Miotens)
Tratamento Odontológico:
• Restaurações
• Tratamento de canal
• Implantes/Próteses
• Ortodontia 
•Confecção de dispositivos intraoclusais (Placas de mordida)
Avaliar condições de saúde geral: 
• Psicológicas
• Endócrinas
• Respiratórias  
• Posturais
Intervenções Especializadas:
•Aplicação de terapias intramusculares (Toxinas Butolínicas – Botox, 
Anestésicos, Corticoides)
•Aplicação de terapias intra-articulares (infiltrações medicamentosas 
e lavagens articulares)
•Cirurgias Artroscópicas minimamente invasivas (cirurgia por vídeo)
•Cirurgias Articulares 
 
 Uma pequena parte das DTM acabam sendo submetidas a 
cirurgias articulares.  Devido à natureza multifatorial das desordens, 
um tratamento adequado, com diferentes especialidades envolvidas, 
pode levar a uma situação de controle e equilíbrio.
 De qualquer forma, o diagnóstico preciso e tratamentos precoces, 
assim como um monitoramento preventivo são necessários, bem 
como alguns cuidados na rotina diária do paciente.

 Abaixo, algumas dicas para você evitar sobrecargas 
mastigatórias e posturais que possam desenvolver e 
perpetuar sintomas de DTM:
- Mantenha uma boa postura corporal 
- Revise travesseiros e tipo de colchão
- Evite hábito de mascar chicletes
- Não roer unhas ou mordiscar objetos, como caneta, por exemplo
- Se você não está mastigando alimentos ou falando, sua boca 
deve permanecer fechada de maneira relaxada e confortável
- Evite serrar os dentes 
- Não faça movimentos mandibulares desconfortáveis
- Pratique atividades físicas apropriadas 
- Descanse, seu sono deve ter qualidade!
- Dieta macia caso encontre-se com dor ou desconforto
- Administre o nível de estresse e ansiedade

 Então não esqueça, se você tem dor ou desconforto 
na face, ao mastigar tem dificuldades, ruídos ou estalos na 
mandíbula, você pode estar desenvolvendo algum tipo de 
Desordem Temporomandibular.  Você não precisa conviver 
com dor ou desconforto.  Procure um especialista ou seu 
cirurgião-dentista para o diagnóstico correto e tratamento.
 O tratamento deve trazer funcionalidade e alívio dos 
sintomas, porém as Desordens Temporomandibulares 
podem retornar a qualquer tempo. Você pode evitar futuros 
problemas e manter a saúde do seu sistema mastigatório 
evitando alimentos e hábitos que pioram seus sintomas, 
mantendo controle sobre estresse e ansiedade.  Preste 
atenção na sua postura diária e siga o plano de tratamento 
proposto. Lembre-se que o papel do próprio paciente é 
fundamental para o sucesso do tratamento!

 Você tem dor em sua face, mandíbula ou dentes?  
Você tem problemas durante a mastigação?  Sua 
mandíbula apresenta ruídos ou estalos?  Esses 
sintomas podem ser causados por Desordens 
Temporomandibulares (DTM). Nesta matéria vamos 
descrever um grupo de problemas mais comuns que 
acometem a Articulação Temporomandibular (ATM) e 
os músculos mastigatórios, e como podemos ajudá-lo. 
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  As queixas estéticas com relação ao abdome sem dúvida estão 
entre as mais comuns no universo da beleza. Gordura localizada, 
flacidez, estrias, excesso de pele, são muitas as situações que 
costumam nos incomodar quando o assunto é barriga (Figura 1). 
A cirurgia plástica abdominal é o melhor tratamento estético para 
essas situações. 
 
 É importante que o paciente entenda que cada situação poderá 
necessitar de um tipo de tratamento diferente:

1- ABDOMINOPLASTIA:
 Excesso de pele, flacidez e estrias são situações que, na maioria 
das vezes, indicam a cirurgia que envolve retirada de pele, seja 
Abdominoplastia Clássica ou Mini Abdominoplastia. Quanto maior 
a quantidade de pele que precisa ser retirada, maior será a cicatriz 
resultante, mas esta não costuma incomodar os pacientes, pois fica 
muito bem escondida na roupa íntima.
 

Cirurgia Plástica - Dr. Antônio Carlos Minuzzi Filho
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BARRIGA
FLÁCIDA?

2 - LIPOASPIRAÇÃO:
 Pacientes que apresentam gordura localizada, sem flacidez e 
sobra de pele, costumam responder muito bem ao tratamento com 
a retirada cirúrgica de gordura através da lipoaspiração.
 
3 - PLICATURA MUSCULAR:
 No entanto, muitas pessoas apresentam flacidez dos 
músculos da barriga, principalmente pacientes que já passaram 
por gestações ou que foram obesas. Nestes casos é necessário 
cirurgia para correção (Figura 2) do afastamento dos músculos 
abdominais (plicatura muscular). O afastamento dos músculos é 
chamado de DIÁSTASE. O reposicionamento da musculatura do 
abdome é imprescindível para resultados estéticos adequados 
nestes pacientes.
 
 Costumo utilizar a combinação das diferentes técnicas cirúrgicas 
para alcançar o melhor resultado possível em cada paciente (figura 3).

“...MUITAS PESSOAS APRESENTAM 
FLACIDEZ DOS MÚSCULOS DA 
BARRIGA, PRINCIPALMENTE PACIENTES 
QUE JÁ PASSARAM POR GESTAÇÕES 
OU QUE FORAM OBESAS. NESTES 
CASOS É NECESSÁRIO CIRURGIA PARA 
CORREÇÃO DO AFASTAMENTO DOS 
MÚSCULOS ABDOMINAIS.”

Figura 1

Figura 2

Figura 3

DLUCA l Av. Nilo Peçanha, 1851
Tel.: (51) 3321 1000 l Porto Alegre l RS
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FOTO
TECNOLOGIA

Estética 

 A fotodepilação é um método moderno e inovador, que tem 
como finalidade a remoção dos pelos. É realizado com equipamento 
que emite luz pulsada. A luz pulsada aplica uma luz policromática, 
em pequenos disparos, que se espalha em várias direções, à pele. 
A luz absorvida é convertida em energia térmica que enfraquece 
progressivamente os folículos pilosos e inibe o crescimento do pelo. 
Dá-se, pois uma eliminação progressiva dos pelos.

Antes de iniciar o tratamento, é indicado:
- Usar esfoliante uns dias antes de cada sessão, para que o acesso à 
raiz esteja facilitado.
- Depilar a zona a tratar com uma lâmina, ou com um creme 
depilatório suave.

Após cada sessão, é indicado:
- Aplicar uma loção calmante e hidratante, repetindo o procedimento 
nos três dias seguintes.
- Aplicar protetor solar de elevado índice, caso se trate de uma zona 
exposta às radiações solares. 
- Evitar a prática desportiva no dia da sessão, de modo a não irritar 
a pele tratada com o próprio suor.
- Evitar nadar em piscina ou mar, no próprio dia.

 Após cada sessão, o aspeto da pele tratada apresenta-se sem 
alteração visível. É normal sentir um ligeiro incômodo, principalmente 
em zonas mais sensíveis como as virilhas ou o rosto. A pele 
poderá apresentar-se ligeiramente vermelha, mas será uma reação 
temporária (desaparece em 24h).

A 
DA

DEPILAÇÃO

A fisioterapeuta Makssa Godinho Perrot, contando com sua larga experiência em Fisioterapia 
Dermato funcional e tratamentos estéticos corporal e facial, além de especialista em 
tratamento de pré e pós-operatório de cirurgia estética e reparadora, juntamente com 
sua sócia, a empresária Sabrina Vaghetti, trazem ao mercado a máquina mais moderna de 
fotodepilação e fotorejuvenescimento. Veja do que se trata a nova tecnologia, bem como 
dicas para o pré e pós-tratamento. 

 Este tratamento está indicado tanto para homens quanto 
para mulheres.  Importante ressaltar que o número de sessões 
necessárias para um resultado satisfatório depende da área tratada, 
da densidade do pelo nessa área e do ciclo de crescimento do pelo. 
Outros benefícios fantásticos da Luz Intensa Pulsada são: melhora da 
textura e firmeza da pele, eliminação dos vasos sanguíneos dilatados 
e diminuição das manchas superficiais, sendo muito procurado para 
face, pescoço e colo. Conforme a necessidade individual é possível 
associar outras técnicas rejuvenescedores, como radiofrequência, 
LEDs de alta intensidade e carboxiterapia. É de extrema importância 
o paciente procurar um profissional qualificado para realizar qualquer 
tipo de procedimento estético.    

Makssa Godinho Perrot
Fisoterapeuta - Crefito-5 42337f

makssag@hotmail.com

Sabrina Vaghetti 
F: (51) 9226 9003
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An Faster Entrega rápida e 100% segura;
 Mais de 50 milhões de entregas realizadas;
 Programação e manuseios sistematizados;
 Serviços monitorados, prazos fechados;
 Preços especiais para grandes quantidades;

 Imprime e entrega documentos bancários, informativos, etc.

Atendemos RS e principais capitais do Brasil.

www.fastermail.com.br 
51 3021.6464 / 0800.601.4321

QUER
QUE CHEGUE 

BEM?

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

Múltiplas soluções em postagem

A Faster Mail é a solução ideal para entregas de publicações, 
cobranças, convites, revistas e toda a comunicação com 
seus clientes. E chega antes, com muito mais qualidade.
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F: 3342 5427 | contato@leokurylo.com.br |  Dj Leo Kurylo

DJ Léo Kurylo



A Revista Onne & Only, em parceria 
com alguns food lovers, provou e 
aprovou a comida de alguns bares e 
restaurantes de Porto Alegre.
Levamos em conta o sabor e o 
serviço. Fica a dica!

Pensando em um espaço democrático onde pudesse reunir experiências vividas mundo afora, foi criado o 
PPKB Kitchen & Bar. A entrada pela cozinha, o ambiente descolado e o verdadeiro sabor da comida caseira 
te farão sentir-se em casa. Aberto para almoço e jantar de segunda-feira a sábado.

Há 16 anos o restaurante Saikô é reconhecido por oferecer o melhor da cozinha japonesa moderna em 
Porto Alegre. Com vasto cardápio e opções para todos os gostos, os pratos prometem uma viagem sensorial 
pelo complexo universo gastronômico dos sabores orientais. Selecionando os melhores ingredientes e 
tradições dos dois hemisférios, nossas iguarias proporcionam um encontro de sabores inesquecíveis.

O Parrilla del Sur destaca-se pelo seu cardápio que apresenta sabores inigualáveis com suas carnes assadas 
próximo da brasa, conservando a suculência e sabor na legítima parrilla uruguaia, além de seus panchos 
típicos, acompanhamentos, deliciosas sobremesas uruguaias e sua excelente carta de vinhos.

Reconhecido pelo seu cardápio com diversas especialidades como filés, massas e pizzas, agora conta 
também com cortes selecionados de carnes Angus assados na parrilla. Um ponto de encontro num 
ambiente agradável, também ao ar livre.

Aqui você encontra o melhor da cozinha mediterrânea, em um clima rústico, super aconchegante e ainda 
com shows ao vivo no melhor do pop rock nacional e internacional! Com variadas opções de “tapas”, os 
famosos petiscos espanhóis, o cardápio está sempre em renovação e cheio de delícias elaboradas pela nossa 
chef, Natália Tussi. Em cada um de nossos 5 ambientes, você encontra a opção certa para o seu encontro, seja 
ele um jantar de negócios, um happy hour com os amigos ou a celebração de uma data especial.

O Restaurante Sharin, do Chef Alexandre Favero, apresenta um cardápio da culinária indiana. Aberto em 
2000 e vencedor de vários prêmios de publicações especializadas, oferece pratos como: frutos do mar, 
peixes, frango, pato, cordeiro, além de uma opção vegetariana. Petiscos, como as samosas (pastéis indianos 
recheados com carne ou vegetais) e o nan, pão típico com iogurte, também podem ser saboreados na 
casa. Nas sobremesas, o Gulab Jamun se traduz em bolinhas de leite em calda de cardamomo e água de 
rosas. Talheres, louças, móveis, esculturas e adornos, tudo transporta o cliente a uma viagem à Índia.

Aliando sabor e requinte, o restaurante e box de eventos 72 IN, tem culinária contemporânea autoral do 
chef Marcelo Chaparro. A exuberante construção com paredes e teto de vidro faz diálogo com a natureza 
do verde de jardins suspensos.

O DaDo Garden Grill é um restaurante temático, instalado em meio ao ambiente do Shopping Praia de 
Belas. O visual arrojado e despojado, possui cascata, pedras, espelho d’água e fonte, remetendo a um jardim. 
O cardápio é composto de carnes, pratos quentes, sushis e saladas e trattoria, que dão vida ao conceito de 
fartura gastronômica com qualidade.

Fone: (51) 3516 0634 / 3516 3430 / End:  Av. Carlos Gomes, 700
Horário: De segunda à quinta feira das 11h30 às 14h30 / 18h00 às 23h30
Sexta-feira das 11h30 às 14h30 / 18h00 às 0h30 - Sábado das 12h00 às 0h30
Ticket médio: R$ 50,00 / Estacionamento no local

 /ppkbportoalegre - contato@ppkb.com.br
www.ppkb.com.br

Fone: (51) 3333 5533 / 3388 7200  / End:  Av Ijuí, 668
Horário: Diariamente das 19h às 00h
Ticket médio: R$ 135,00 / Estacionamento no local c/ manobrista

 /saikopoa - contato@restaurantesaiko.com.br
www.restaurantesaiko.com.br

Fone: (51)  3333 8596 / End: Felipe Neri, 332
Horário: terça a domingo: 11h30 às 14h30 e 19h30 às 23h45
Ticket médio: R$ 90,00 / Estacionamento no local

 / restaurantesharin - sharin@sharin.com.br
www.sharin.com.br

Fone: (51) 3012 7878 / 3012 9267
End:  Rua Amélia Teles, 399 (esquina Nilópolis)
Horário: 11h30 às 24h (segundas-feiras aberto a partir das 18h30)
Ticket médio: R$ 40,00 / Estacionamento no local

 /ParrillaDelSurPOA - contato@parrilladelsur.com.br
www.parrilladelsur.com.br

Fone: (51) (51) 3028 2310
End:  Av. Protásio Alves, 1538
Horário: 1de terça a sexta-feira das 17 à 01h, sábados, somingos e 
feriados das 12 à 01h da manhã.
Ticket médio: R$ 60,00 / Estacionamento conveniado
contato@barranquinho.com.br
www.barranquinho.com.br

Fone: (51) 3346 7275
End: Félix da Cunha, 977
Horário: de terça-feira a sábado, das 18h até último cliente
Ticket médio: R$ 70,00 / Estacionamento no local

 /ramblaoficial - reservas@rambla.com.br 
www.rambla.com.br

Fone: (51) 3012 0172
End: Av. Nova York, 48
Horário: A partir das 19h30min até  01h00
Ticket médio: R$ 120,00 / Estacionamento no local

 /72inrestaurant - reservas@72newyork.com.br
www.72in.com.br

Fone: (51) 3233 0696 
End: Av. Praia de Belas, 1181 - 1º andar - Shopping Praia de Belas
Horário: Almoço de 2ª a 6ªf das 11h30 às 15h / sábados e domingos 
das 11h30 às 16h e jantar de 2ª a sábado das 19h30 às 23h30.
Ticket médio: R$ 54,00 / Estacionamento no local

 /dado.bier - dadobier@dadobier.com.br
www.dadobier.com.br

Sabor, requinte e bom gosto.

Visual despojado e fartura gastronômica.

DICAS DE GastronOmiA

COOK LIST

OnneOnne
A origem é italiana, a alma é gaúcha e o estilo é global.

Culinária japonesa

Culinária indiana em Porto Alegre

Parrilla Del Sur - A maior parrilla de Porto Alegre

Barranquinho Trattoria Grill.
Pratos saborosos, momentos de lazer e descontração.

Um pedacinho da Espanha no bairro mais badalado 
de Porto Alegre: esse é o Rambla!

Aceita todos os cartões
exceto American ExpressAceita todos os cartões

Aceita todos os cartões

Experimente os cinco sentidos da culinária japonesa 
com a cozinha criativa do Gokan Sushi.

Fone: (51) 30284080 / 30280545
End: Vicente da Fontoura, 2391 - Bairro Rio Branco
Horário: Segunda a domingo das 12 as 0h sem fechar
Ticket médio: R$ 60,00 / Estacionamento no local

 /GKNSUSHI/ - adm@gokan.com.br
www.gokan.com.br

Desperte seus sentidos!
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Por Michael Paz Frantzeski - bypazfotos@gmail.com

161160 ONNE&ONLY

Betina, Edinho e Édio Schaurich

Claudio Fávero, Lulu Santos e Gustavo Sirotsky
10 anos Pepsi On Stage

Geraldo Lopes, Carlos Konrath e Jonathas Zaffari
Comemoração 40 anos Opus - Teatro Bourbon Country

John Pizzarelli - Teatro do Bourbon Country / Branco Produções
Roberto Carlos 
Araújo Vianna / DC Set

Dody e Fernanda Sirena
Planeta Atlântida 2016

Elizeu Pereira e 
Octaviano Busnello
Paella Savarauto - 
Atlântida 2016

Lulu Santos - Pepsi on Stage
Maia Entretenimento e Opinião Produtora

Rolling Stones - Estádio Beira-Rio / T4F
Foto: Jackson Ciceri

Marron 5 - FIERGS / T4F

Eros Ramazzotti - Araújo Vianna / Stage Entertainment

Bruno Santos e Fábio Gouveia
Madeirite 2016 - Praia da Guarita/Torres

ONNE&ONLY
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ONDE ENCONTRARONNE
CIRCUITO

DECORAÇÃO

Ana Lore Miranda
Arquiteta
Travessa Wilhelms, 2470
Taquara/RS
Fones (51) 3542 1192 / 8135 4625
analore@analore.com.br

 /analorearquitetura
 /analorearquiteta

www.analore.com.br

ANID Móveis sob medida
Rodovia SC, 449
Araranguá/SC
Fone (48) 3524 2489

 /anidmoveis.moveissobmedida

Armazém das Cadeiras
Rua Balduíno D’Arrigo, 367
Caxias do Sul/RS
Fone (54) 3211 0020

 /armazemdascadeiras
www.armazemdascadeiras.com.br

Basalto Santo Antônio
Av. Placidina de Araújo, 03
Nova Prata/RS
Fone (54) 32421061 / 3242 2994 / 
3242 4118
www.basaltosantoantonio.com.br

Bela Art Cortinas  
Av. Benjamin Constant, 1607 
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3342 5800
www.belaart.com.br

 /Bela Art

BOMM WARKEN Arquitetura
Anne Bomm e Marilia Warken
Rua Sapiranga, 90/ 1303
Novo Hamburgo/RS
Fone (51) 3592 2883 / 9952 2900 / 
9988 3477

 /BOMMWARKENARQUITETURA
www.bommwarkenarquitetura.com.br

Brava Forma
Rua Anita Garibaldi, 787
DC Shopping
Porto Alegre/RS
Fones (51) 3022 5959 / 3374 2066
www.bravaforma.com.br

BY HOME
Av. Dr. Mauricio Cardoso, 1310 loja 2 
Novo Hamburgo/RS
Fone (51) 3527 0137
www.byhome.com.br

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

 /carina-fraeb-arquitetura

Di Germany Estofados
Av. Alexandrino de Alencar, 157
Gravataí/RS
Fone (51) 3043 4059 / 9168 7321
medidaexata@digermany.com.br

 /digermany stoff
 /digermany stoff cabeceiras de luxo

Duplex312
RuaComendador Caminha, 312
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3026 6660
contato@duplex312.com.br

 /duplex312
 /duplex312

duplex312.com.br

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

 /espacodopiso

Esquadrias Schein
PVC e Madeira
- Taquara/RS
Rua Pedro Emílio Martins, 1450
Fone (51) 3542 1174 / 9915 7362
- Gramado
Av. Borges de Medeiros, 3738/ 09
Fone (54) 3286 4364
schein@schein.com.br

 /esquadriasschein
www.schein.com.br

Granitos.com
Rua Francisco Dall’Ago, 409
Nova Araçá/RS  
Fone (54) 3275 0044
www.granitos.com.br
vendas@granitos.com.br

 /granitoscom

Guima Mello
Arquiteto & Urbanista
Rua Marítima, 1345
Capão da Canoa/RS
Fone (51) 9998 2207
arq.guima@ymail.com

 /arquiteto.guima.mello

Kali Arquitetura
Rua 24 de Outubro,850/ 307
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3392 7508 / 9152 4455
www.kaliarquitetura.com

 /kaliarquitetura
 /kaliarquitetura

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

 /ladrilhart
 /LADRILHART

www.ladrilhart.com.br

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

 Liz-Ribeiro-Arquitetura

Luzes do Mundo
Rua Quintino Bocaiúva, 978
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3333 0032
contato@luzesdomundo.com.br

 /Luzes do Mundo
 /luzes_do_mundo

www.luzesdomundo.com.br

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

Marmonix
Av. Andarai, 289
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3272 3131                                                                                                 
marmonix@marmonix.com.br
www.marmonix.com.br

Marmosul Mármores e 
Granitos
Av. dos Estados, 1085
Campo Bom/RS
Fone (51) 3049 1140
marmosul@marmosul.net.br

 /Marmosul Marmores Granitos

Mezas
Fone (51) 9252 5953
contato@mezas.com.br

 /mezaind
www.mezas.com.br

Mercatto Marcenaria
Av Mostardeiro, 366/ 1502
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3012 3030
www.mercattomarcenaria.com.br

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

 /Michel Keller 

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

Mercatto Marcenaria
Av Mostardeiro, 366/ 1502
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3012 3030
www.mercattomarcenaria.com.br

Moldem Móveis
Rua São Nicolau, 691
esq. Barão de Bagé
Novo Hamburgo/RS
Fone (51) 3066 8730
moldemmoveis@gmail.com

 /Moldem Móveis 

Móveis Líder
Rua Alvear, 291
Novo Hamburgo/RS 
Fone (51) 3587 1101
www.moveislider.com.br

MRS Engenharia Ltda.
Rua Arnaldo da Costa Bart, 2940
Taquara/RS
Fone (51) 3542 1825
mrs@tca.com.br
www.mrsengenharia.com

Paulinho Peres Group
Av. Wilhelm Rotermund, 486
São Leopoldo/RS
Fone (51) 3037 7071
www.paulinhoperes.com.br

 /paulinhoperesgroup 

Rejane Carvalho Leite
Arquiteta e Designer
www.carvalholeite.com.br
Avenida Cristóvão Colombo, 899
Fone (51) 3028 6214
info@carvalholeite.com.br

 /carvalho leite studio design

Showlux Iluminação
Av. São Pedro, 1201
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3012 9129
www.showlux.com.br

Stella Copstein Courtes
Rua Sacadura Cabral, 242/ 701
Porto Alegre/RS
Fone (51) 9199 6633                                                  
stellacopstein@terra.com.br

 /Stella Copstein Courtes

Stilo Elevato
Rua Carvalho Monteiro, 307
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3333 8200
stiloelevato@elevato.com.br

 /elevatoacabamentos
 /elevatoacabamentos

www.elevato.com.br

Takêdo
Rua Carvalho Monteiro, 397
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3388 5097 / 3332 4170
contato@takedo.com.br

 /restaurante.takedo
 /takedorestaurante

www.takedo.com.br

Tamara Rodriguez
Arquiteta
Rua Bento Gonçalves, 2399/ 406
Novo Hamburgo/RS
Fones (51) 3593 3199
tamara@tamararodriguezarquitetura.com

 tamararodriguezarquitetura
 tamararodriguezarquitetura

www.tamararodriguezarquitetura.com

Tania Bertolucci de Souza | 
arquitetos associados
Av. Taquara, 586/ 602
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3333 3061
www.tania.arq.br

Uniflex Jardim Mauá
Rua Carioca, 59
Novo Hamburgo/RS
Fone (51) 3036 5764

 uniflex.jardimmaua

Uniflex Moinhos
Rua Eudoro Berlink, 37
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3085 0505
andre.moinhos@uniflex.com.br
www.uniflex.com.br
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