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 A sexta edição da revista chega repleta de matérias, artigos e entrevistas 
elaboradas com muito carinho para o júbilo dos nossos estimados leitores.
 O pensar artístico vem expressado na arte hiper-realista da pintora gaúcha 
Marta Penter,  com sua incrível e monocromática paleta de cores. O cinema, o teatro 
e a tv revelam um novo talento, como mostra a entrevista com a já premiada atriz 
gaúcha Aline Jones, uma das protagonistas da série O Negócio, da HBO.
 A moda também entra forte em cena com as cores e tendências para 2017, 
além de uma cobertura exclusiva da London Fashion Week.  
 Para a temporada de férias, um roteiro mais que diferenciado pela Cidade 
Luz, onde o colunista Paulo Roberto Chiele indica atrações luxuosas em Paris. E se 
o tema é o luxo, outro expert, Claudio Diniz, fala sobre o momento de releitura 
dos códigos deste mercado, da mesma forma que a professora e pesquisadora 
Clotilde Perez aborda o assunto, avaliando como o luxo, hoje, interage nas 
dimensões ambientais, econômicas, sociais e culturais. E para quem vai relaxar uns 
dias, nada melhor do que as novas dicas de leitura do professor Sergius Gonzaga. 
Prefere planejar sua vida financeira? O renomado economista Aod Cunha avalia 
o delicado momento do país e do estado, e fala das perspectivas e possíveis 
investimentos para 2017.
 Novas opções para se viver e morar bem com os encantadores lançamentos 
de condomínios de alto padrão em Porto Alegre e nos litorais gaúcho e 
catarinense. O Circuito Onne Decoração traz inéditos projetos, assinados por 
profissionais que se destacam no cenário do Rio Grande do Sul. O melhor de 
Gramado e Canela - suas atrações turísticas, gastronômicas e de entretenimento  
- receberam, mais uma vez, um espaço essencial na revista. As praias do Rosa, 
Garopaba e região também foram contempladas, com algumas de suas atrações 
paradisíacas.
 E mais: música, gastronomia, saúde, empreendedorismo, comportamento e 
dicas de compras, entre outros temas. Boa leitura!

Capa: Detalhe da obra Grafitti em Berlin, de Marta Penter

Marcelo Tovo e João de Lucena
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Arte - Capa

 A série de pinturas Entre Silêncios foi exposta em Porto Alegre, 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), 
na Caldwell Snyder Gallery, em São Francisco da Califórnia, e parte
dela integrou a coletiva TO SEE, TO SHOW, TO BE SEEN, no 
Daejeon Museum of Art, na cidade de Daejeon, no Suwon Ipark 
Museum of Art, em Suwon, e no ClayArch Gimhae Museum, em 
Gimhae, na Coreia do Sul. 
 Marta estudou com outros artistas, fez vários cursos, e participou 
de workshops e viagens de estudo focados em arte. Comenta: “Minha 
formação artística vem sendo construída ao longo da vida. Desde muito 
jovem, já estava envolvida por este universo da arte, frequentando 
cursos, exposições, e visitando museus e ateliês de colegas. Apesar de 

NO MEIO DO 

 A pintora gaúcha Marta Penter conversou com a Revista Onne & Only sobre o fazer e o pensar 
artísticos, expressos com sua arte hiper-realista, onde na sua mais recente série, Entre Silêncios, o universo 
de quietude de cada existência é retratado. Tem como referência poética a vida dos densos centros 
urbanos, observando como as pessoas se relacionam e se comportam na comunidade social, mas também 
em um nível individual e particular. “Ao mesmo tempo, há nestas cenas uma presença e uma ausência. Esta 
ambiguidade faz toda a diferença.  Entre Silêncios fala sobre este tempo fugaz e breve que nos distrai do 
aqui e agora e nos conecta com nosso silêncio interior”, comenta Penter.

REPOUSA O
TUMULTO, 

SILÊNCIO

NY 5 TH AVE SUBWAY STATION - 140X140 cm - Óleo sobre tela

GRAND PALAIS 480x120 cm - Óleo sobre tela

Marta Penter
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GIRL IN JACQUARD JACKET I 
160X160 cm - Óleo sobre tela
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ter optado, na época, pela Psicologia como formação profissional, foi na 
arte que eu me encontrei e me instaurei.
 Entre teorias psicanalíticas e os pincéis e tintas, a paixão pela pintura 
me conquistou definitivamente. Rainer Maria Rilke escreveu Tu crias 
porque é tua condição criar, e tu não poderias deixar de fazer isto. E é 
como me sinto. ”Fora as técnicas em que se especializou (aquarela e 
óleo), trabalha com gravura em metal, litografia e fotografia. Atualmente,
participa de um grupo de orientação em arte que tem como objetivo
o acompanhamento individual do processo criativo do artista, e  
também faz parte do curso Conversas Ilustradas. Ambos, curso e 
orientação, ministrados pelo artista plástico Jailton Moreira.
 A artista explica que seu processo criativo ocorre em séries de 
trabalhos, onde desenvolve uma sequência de pinturas e desenhos 
dentro de um mesmo tema. Uma série faz conexão com a próxima, 
como se fossem elos de pensamentos e conceitos que conversam 
entre si.
 “As últimas séries têm acontecido a partir de viagens onde vou 
fotografando tudo aquilo que faz eco em mim nos diversos lugares por 
onde passo. A partir destas fotos vou selecionando as imagens que irei 
pintar e, assim, vai se formando um conjunto de obras dentro de uma 
linguagem poética e visual. Este processo é  um eterno recomeçar!”, 
assevera. “Me aproprio destas imagens - como, por exemplo, no caso

das filas - e as desloco e reconstruo pictoricamente na tela. Geralmente 
crio estas imagens numa escala original, com a intenção de convidar o 
observador a fazer parte da cena pintada, como o homem de terno 
azul, na pintura Grand Palais. Ele é o único na fila que percebe a minha
presença, e esta conexão enfatizada pela cor azul cria este convite 
virtual para que o observador faça parte da fila”, diz a artista. “As filas, 
em particular, falam-nos muito sobre hábitos, atitudes em relação à vida,
sobre o modo como nos comportamos em grupo e individualmente, 
e também como as comunicações interpessoais acontecem,” explica 
Penter. “Representa o momento em que nos desligamos da realidade 
externa e nos conectamos com nossa realidade interna. Esta é a 
diferença entre Estar no mundo e Sentir-se no mundo”, complementa.  
 Sua paleta de cores é monocraticamente cinza, mas em alguns 
momentos Marta introduz o azul ultramarine, para imprimir frescura 
à cena, quebrando a monotonia do cinza, e, por vezes, para enfatizar 
e chamar a atenção para um determinado detalhe. Exemplo disto é a 
veladura azul na obra The Corner Shop, conferindo um caráter mágico 
à imagem, e induzindo o observador a entrar e participar daquele 
momento. “Gosto de explorar os diversos biótipos e personalidades 
dos personagens, assim como a riqueza de texturas existentes nas 
estampas dos tecidos.
 Ao representar as pessoas paradas em filas, sou, um pouco, cada 
uma delas. Enquanto pinto uma moça oriental, com toda sua delicadeza, 
sem me dar conta, assumo aquela leveza. Quando represento uma 
blusa de tricô, é como se os pincéis fossem as agulhas de tricô: é como 
se eu tricotasse, ponto por ponto, aquela malha”, comenta a artista.

“AS ÚLTIMAS SÉRIES TÊM 
ACONTECIDO A PARTIR 
DE VIAGENS ONDE VOU 
FOTOGRAFANDO TUDO 
AQUILO QUE FAZ ECO 
EM MIM NOS DIVERSOS 
LUGARES POR ONDE PASSO. 
A PARTIR DESTAS FOTOS 
VOU SELECIONANDO AS 
IMAGENS QUE IREI PINTAR 
E, ASSIM, VAI SE FORMANDO 
UM CONJUNTO DE 
OBRAS DENTRO DE UMA 
LINGUAGEM POÉTICA E 
VISUAL. ESTE PROCESSO É  
UM ETERNO RECOMEÇAR!”

GRAFFITI IN BERLIN - 100x180 cm - Óleo sobre tela

CAFE THE CHOCOLAT PARIS -120x240 cm - Óleo sobre tela

THE CORNERSHOP -180X120 cm - Óleo sobre telaFo
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 Marta conclui citando Mario Vargas Llosa: Eu acredito que a arte 
ordena o caos, que a arte é um refúgio para entender melhor o que nos 
rodeia, o que não entendemos. A arte e a literatura têm sido grandes 
instrumentos de conhecimento que completam o conhecimento da ciência 
e da tecnologia. Por outro lado, a literatura, a arte, refinam a sensibilidade, 
estimulam os desejos humanos, e por isso produzem insatisfação e essa é 
uma maneira de manter viva a vida, impedindo que os serem humanos se 
tornem autômatos, se tornem robôs, que atuem simplesmente por reflexos 
condicionais. É a razão porque as ditaduras sempre tiveram desconfiança e 
um temor, todas, sem exceção, frente a esta criatividade que se manifesta 
livremente através da cultura, das artes e da literatura fundamentalmente. 
Por isso que acredito que é muito importante preservar a literatura, a arte, 
não como um entretenimento, como uma diversão, mas como uma maneira 
indispensável de criar cidadãos livres, cidadãos críticos.

JOY OF LIFE - 120x180 cm - Óleo sobre tela

TRÊS OLHARES EM VIENA - 140X200 cm - Óleo sobre tela
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TV/Cinema/Teatro - Aline Jones

Foi de mala e cuia para o Rio de Janeiro?
Levei cuia, mas nunca uso! (risos). Na realidade trabalho muito em 
Porto Alegre. Geralmente passo uns três meses do ano lá.

Mora sozinha?
Não, faz quatro anos que moro com o meu “namorido” (sócio, 
terapeuta, amigo...).

Saudades da família?
Eu os vejo muito por causa dos projetos que tenho no Sul e confesso 
que nasci para o mundo, não chego a sofrer de saudade. Se sofrer, pego o 
primeiro avião e amanheço tomando um café da manhã com minha mãe. 

Saudades do Sul?
Sim! Sou apaixonada pelo Sul. Amo o Rio, mas sou gaúcha. Um 
sentimento tão forte de pertencimento. As pessoas, o Bom Fim, os 
amigos, os projetos... tudo me seduz e me encanta. Adoro filosofar e, no 
Rio, a praia e a paisagem distraem muito... ninguém tem muita paciência 
para ficar perguntando o porquê do porquê do porquê... 

A atriz gaúcha Aline Jones, uma das protagonistas da 
série O Negócio, da HBO, concedeu entrevista exclusiva 
à Revista Onne & Only. Com passagem pelo curso de 
Teatro da UFRGS e da UNIRIO, formou-se no Grupo 
Experimental de dança de Porto Alegre e estudou desde 
de criança no Teatro Novo. Atua em teatro, cinema, TV 
e publicidade. Foi premiada como Melhor Atriz por 
ZUCCOS, no Prêmio Montenegro em Cena, e por A 
Princesa, na Mostra Gaúcha do Festival de Cinema de 
Gramado. Segue o bate-papo. 

Sempre quis ser atriz?
Sim... desde que me entendo por gente.

Papéis mais marcantes na carreira?
A Princesa, no cinema, foi um filme marcante. É lindo, poético e político. 
No teatro, me divido entre a psicopata Kelly, de um espetáculo baseado 
na história de Roberto Zucco, e a desafiadora Julieta do Shakespeare 
(encontrar a verdade nos versos rimados é bastante delicado). Na TV, 
a Mia da série da HBO é um mundo de desafios. Encontrar o tom da 
seriedade dela foi definitivo para o meu trabalho como atriz.

Como é seu dia a dia? 
Uma loucura total! Tô sempre matando leões (que eu mesma invento!) 
Estou sempre viajando, ou Rio, ou São Paulo, ou Porto Alegre... no geral 
divido meu tempo entre meu trabalho de atriz, meus projetos artísticos 
pessoais e minha vida normal e linda de lavar louça, fazer a cama, comer 
e ser casada!

Como você se descreveria? 
Sou leve como o vento, focada como uma águia, egocêntrica como uma 
atriz, generosa (quase) como a Madre Tereza, workaholic, perfeccionista 
e alegre, muito alegre. Sou habitante da alegria e do amor.

Algum projeto para o teatro? E dança?
Atualmente, no Rio, tenho o coletivo Arrepia, que apresenta o infantil 
O Rei do Lixo, que sempre levo ao Sul no Mês do Meio Ambiente! Em 
Porto, Alegre estamos rodando com o musical O Pequeno Príncipe, 

ZÊNITE
RUMO AO

uma parceria do diretor Nestor Monastério com a Opus Promoções. 
Mas meu maior projeto no momento é meu espetáculo de dança-
teatro Barbie Fuck Forever. Ganhamos o Klauss Vianna da Funarte para 
conceber um espetáculo sobre beleza, e estamos estreando nossa 
terceira temporada. Faz bastante tempo que me questiono sobre o 
mundo da beleza que habita o entorno das mulheres. Resolvi levantar 
essas questões em cena. É minha primeira direção, e marca meu 
interesse e vontade de trabalhar nos bastidores.

Algo programado para atuar no cinema? E TV? 
Vou gravar agora no fim do ano o filme Happy Hour, do Eduardo 
Albergaria, uma coprodução Brasil/Argentina, e minha personagem 
Clara irá mexer com os sentimentos do protagonista interpretado pelo 
argentino Pablo Echarri. No filme teremos a Letícia Sabatella e outro 
argentino, o Luciano Caceres.

O Negócio, como pintou? 
Alguém me indicou para o Dani (produtor de elenco), fiz um teste, 
depois outro com o diretor e passei. Lembro que, quando fui a São 
Paulo para o teste, estava fazendo um espetáculo de dança e rompi 
ligamentos no dia anterior... fui de cadeira de rodas e tive que sensualizar, 
manca, para fazer a Mia! (risos). 

Fo
to

: P
au

lo
 A

le
xa

nd
re

 R
ei

s

Fo
to

: P
au

lo
 A

le
xa

nd
re

 R
ei

s

Fo
to

: P
au

lo
 A

le
xa

nd
re

 R
ei

s

Fo
to

: C
la

yt
on

 L
ei

te

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 p
es

so
al



18 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 19

O que tem de Aline em Mia?
Sou bem megalomaníaca. Estava na Oficina do Francisco Brennand, em 
Recife, e pensei “acho que posso ter um jardim como este na minha 
casa... uma mansão cheia de obras malucas do Brennand, do Dalí, do 
Picasso... (risos). Gosto quando a Mia é ambiciosa e gosto da certeza 
que ela tem de que vai conseguir o que quer. Me conecto com esse 
sentimento, mas Mia não mostra muito os dentes... já, eu, vivo sorrindo 
para as paredes.

Primeira produção nacional a ter uma terceira temporada, 
O Negócio está sendo exibido na Argentina, Chile, México, 
Venezuela, Uruguai e EUA? Como tem sido a recepção?
Ter fãs brasileiros já é muito legal, imagina fãs que falam espanhol! “Me 
encantas, te quiero, hermosa, mi gusta tu sonrisa, tu traballo es perfecto...” 
(risos). Amooo essa língua e esse calor latino! Os horizontes do meu 
trabalho como atriz se expandiram. Nosso mercado brasileiro é muito 
restrito quando se busca estabilidade financeira com arte, por isso ver 
a América Latina como um território no qual 
posso ampliar meu trabalho é maravilhoso.  Hoje 
é mais fácil chegar na Argentina e propor um 
projeto artístico pessoal. Ter a HBO fidelizando 
meu trabalho abre muitas portas.
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Cena do filme A Princesa
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 Precisa-se palavras, parágrafos, expressões, artigos bem 
postos, pingos nos jotas e nos is.
 Precisa-se gente que escreva. Literatura, propaganda, 
conteúdo, jornalismo, biografia, letra, poesia, peça, roteiro, 
RPG, precisa-se.
 Precisa-se gente que saiba que o verbo precisar 
acompanhado do pronome oblíquo não deve variar.
 Precisa-se novas pessoas e novos Pessoas. E Martins, 
Tajes, Safrans, Roths, Lispectors, Olivettos, Shelleys, Mohalens, 
Christies, Salingers, Bruns, Lennons, Lisboas, Galeras, Laertes, 
Quintanas, Rowlings, Satrapis, Barbosas, Saramagos e Tolstóis.
 Precisa-se afinador de piano que tenha dó no peito e 
nos ajude a afinar a escrita.
 Precisa-se crianças semialfabetizadas que cometam 
metapoesia através da sua inocência.
 Precisa-se adultos que não as corrijam, mas
as incentivem.
 Precisa-se leitores de coisas não banais.
 Precisa-se letras garrafais.
 Precisa-se orações sem deus, mas com alma.
 Precisa-se impressos, digitais, escritos com fumaça no céu 
e com película na tela.
 Precisa-se palavras que grudem no córtex como um 
afogado gruda-se ao salva-vidas.
 Precisa-se que não se naufrague a palavra.
 Precisa-se desesperadamente.

(*) Carlos Saul Duque trabalha há 29 anos 
com comunicação, principalmente em Porto 

Alegre. Formado na UFRGS em Publicidade e 
Propaganda e Educação Física, é sócio e VP 
de Criação do Sistema Dez. Eventualmente, 
comete alguns textos autorais no Medium.

Por Carlos Saul Duque *

PRECI
SA-SE 
REDA
TORES______

______Texto Autoral

(*) Eduardo Axelrud,  49 anos, é publicitário e atua como consultor de 
empresas em posicionamento estratégico de marcas e em estratégia criativa. 

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

No verão, nada combina mais com curtir um bom sol do que curtir 
um bom som. Por isso, separei uma seleção para acompanhar estes dias 
ensolarados com músicas de vários lugares diferentes do mundo, mas 
com uma coisa em comum: todas giram em torno do sol. Aliás, assim 
como todos nós aqui nesse nosso pequeno planeta...

1 - Michael Franti – The Sound of Sunshine: Nossa viagem atrás do 
sol começa na ensolarada Califórnia, com o som de Michael Franti, lá de 
São Francisco, e The Sound of Sunshine. Essa é uma daquelas músicas que 
tem som, cheiro e gosto de verão.
2 - FM Laeti – Rise in the Sun: Pra falar do sol, nada como um som 
importado do Caribe. Como essa simpática canção da garota FM Laeti, 
nome artístico da cantora Leticia Burguois, que vem lá da cidade de Les 
Abymes, na ilha de Guadalupe.
3 - Nouvelle Vague – Blister in the Sun: Os franceses do projeto 
Nouvelle Vague se notabilizaram por tropicalizar alguns hits dos anos 80. 
Como é o caso dessa deliciosa versão solar para a música Blister in the 
Sun, da banda americana Violent Femmes. Detalhe pra deixar tudo mais 
internacional: nessa faixa, os vocais são da brasileira radicada na França 
Eloisa da Silva.
4 - Portugal. The Man – The Sun: Apesar do nome induzir ao erro, 
o Portugal The Man não vem da terra de Cabral, não. A banda é lá do 
Alasca – aliás, um lugar onde a chegada do sol deve ser muito festejada 
mesmo.
5 - Avalanche City – Sunset: O Avalanche City é de Auckland, na Nova 
Zelândia, e é outra banda com um som que tem tudo a ver com o verão. 
Essa faixa, “Sunset”, é de 2012.
6 - Nitin Sawhney – Sunset: Faixa do inglês de origem indiana Nitin 
Sawhney, conhecido pela sua mistura de jazz e música eletrônica. E não se 
engane: o nome é o mesmo da canção do Avalanche City, mas a música 
é bem diferente.
7 - She & Him – In the Sun: Som delicioso do dueto americano She 
and Him, que se destaca pelos vocais da lindinha atriz e cantora Zooey 
Deschanel. Pra quem não ligou o nome à pessoa, é aquela menina de 
olhos claros do excelente filme “500 Dias com Ela”.
8 - Yuna – Here Comes the Sun: E pra terminar nosso giro pelo 
planeta, uma versão gravada pela cantora Yuna, lá de Kuala Lampur, 
na Malásia, para Here Comes the Sun, talvez a música mais famosa já 
composta em homenagem ao sol, criada por George Harrison em 1969 
e imortalizada pelos Beatles. 
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2

1

SET LIST
Por Eduardo Axelrud *

Para escutar essas e outras músicas, é só acessar  
o episódio do Sonora especial sobre o sol:
https://soundcloud.com/sonorapod/sonora-39-sol
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Moda - London Fashion Week

 As novidades de destaque do evento, comenta Cláudia, ficaram 
por conta do estilista Christopher Bailey, da Burberry, que mais uma 
vez fez um desfile incrível com peças amplas, brocado floral, mangas 
infladas e muitos babados. Inovou definitivamente com o see-now-
buy-now, pois após o desfile as peças já estavam à venda nas lojas de 
todo o mundo, complementa. 
 Cláudia foi à presentation de Sophia Webster, convidada pela 
própria designer, que domina o mercado funny de luxo dos sapatos 
femininos londrinos. A coleção, toda inspirada em pássaros e bonecas, 
declara que foi incrível. “Todos os sapatos estavam em gaiolas douradas,
como se fossem passarinhos de desejo!”, agrega. Dentre os desfiles, 
conta que mereceu relevância Paul Costelloe, “que faz sempre um 
desfile superfeminino e que, para a próxima primavera/verão 2017, 
deu destaque para os tons neutros como os crus, misturando cortes 
amplos, como as calças com vestidos supercharmosos e que já se 
tornavam desejo no mesmo momento que eram desfilados”, opina. 

THE 
ULTIMATE 
FASHION 
EXPERIENCE
A blogueira gaúcha Cláudia Warken Bartelle 
(claudiabartelle.com.br) acompanhou a London 
Fashion Week, juntamente com a equipe Fhits, da 
empresária Alice Ferraz, comandando o time de 
quem dita as tendências da moda no mundo digital. A 
Revista Onne & Only apresenta em primeira mão suas 
impressões sobre a semana de moda.

Presentation de Sophia Webster

Presentation de Sophia Webster

Desfile de Christopher Bailey, da Burberry

Claudia Bartelle
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 Outro local que esteve superbadalado, relata, foi a Galeria Melissa
em, Covent Garden, que abriu a semana de moda com uma festa 
para o lançamento de mais uma melissa em parceria com a estilista 
Viviane Westwood. “Muita gente descolada, artistas e modelos deram 
uma passadinha na loja, que teve seu projeto vencedor do IF DESIGN 
AWARD de 2016. Realmente a arquitetura e o interior da loja são 
incríveis”, menciona.
 Em função da semana de moda, menciona Cláudia, Londres estava
badaladíssima, com várias personalidades fashion, e “uma que me 
chamou muita atenção foi Olivia Palermo, de quem muitas mulheres 
são fãs. Ela realmente é linda e cheia de estilo. Além de mim, estavam as
brasileiras Lalá Noleto e Vic Ceridono”, refere. Cláudia participou do 
São Paulo Fashion Week (SPFW), onde lançou a linha de produtos 
Azaleia by Clau Bartelle e, em novembro, apresentou mais uma linha 
de joias em parceria com a relojoaria DvoskinKulkes.
 Para os leitores da Revista Onne, Cláudia deixa uma dica de onde 
encontrar o luxo como experiência em São Paulo: “No Bar Baretto, 
escutando uma boa música ao vivo, com o serviço impecável do Hotel
Fasano”. Segreda que, em Porto Alegre, o luxo como experiência está
“na minha casa, com a minha família e bons amigos, apreciando um dos 
vinhos que meu marido tem na sua adega e assistindo ao pôr do sol 
do Guaíba”.

Desfile de Paul Costelloe

Olivia Palermo

Galeria Melissa em Covent Garden

Azaleia by Clau Bartelle

Claudia Bartelle
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Paulo Chiele - Consultoria em Luxo

FRANCESA

 Apreciar obras consagradas na Galeria Mitterrand, com a 
curadoria do simpaticíssimo Gustavo Uruty, é um must na capital 
francesa, que respira arte e artistas dos mais renomados aos mais 
incógnitos do planeta, mas nem por isso menos talentosos. O próprio 
Gustavo, há mais de 20 anos, além da curadoria, tem uma produção 
artística latente e pronta para explodir. Aguardem!  
 Ainda sobre arte, a nova galeria comercial do Louvre é um 
estímulo extra que prepara o mergulho no mundo das artes e da 
história praticamente viva diante de seus olhos. Outra dica preciosa, 
além dos museus, é a galeria de Thaddaeus Ropac, com obras 
de Marcel Duchamp ou James Rosenquist. Diante de seus olhos, 
emoção pura!

PARIS
CADA VEZ MAIS
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A Cidade Luz, obviamente em função do pensamento 
iluminista, que mudou o mundo, continua se renovando 
e está mais francesa do que nunca. Por que francesa? O 
pensamento corre solto e as novas ideias afloram por 
toda a parte. Uma semana em Paris não é suficiente 
para sequer absorver a beleza e a quantidade de 
novos locais, exposições, eventos ou simplesmente 
os maravilhosos passeios pelo Rio Sena ou pelas 
tradicionais St. Honoré ou Montaigne.

(*)Paulo Chiele Galeria Thaddaeus Ropac e obra de Marcel Duchamp

 O país do perfume não poderia deixar de inovar também nesta 
área. A nova perfumaria intitulada “Haute Couture”, apresentada 
diretamente pelas Maisons sem a intermediação do complexo 
sistema mundial de distribuição, permite a colocação no mercado de 
fragrâncias de altíssima qualidade com aromas superexclusivos. Para 
citar algumas linhas de destaque, a nova perfumaria Louis Vuitton, 
ou a Coleção Privé da Armani são de tirar o fôlego e alguns euros 
a mais do bolso.  Mas o destaque continua para Frederic Malle, com 
suas fragrâncias super-requisitadas e criadas pelos maiores mestres 
perfumistas da França. Uma nova loja na Rue des Petit Champs, onde 
há enorme concentração de perfumistas da moda, faz girar a cabeça 
dos turistas do mundo inteiro. 

Av. Montaigne

Rio Sena

Perfumes Louis Vuitton

Perfumes Armani Privé

Galeria Mitterand
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 E tem mais: a recente reabertura do famoso Hotel Ritz, com toda
a sua suntuosidade, faz a alegria dos visitantes com novidades bem
ao gosto atual. Há fácil acessibilidade: um hotel de luxo que abre suas
portas para os simples mortais. Por 200 euros você pode passar o dia 
no recém-inaugurado e maravilhoso Spa Chanel, o único no mundo 
com todos os confortos e mordomias dignas dos reis.Você pode 
circular nos corredores da famosa galeria comercial que atravessa o 

hotel e fazer comprinhas das mais variadas e de todos os preços. Os 
chás do Ritz são um must! Se o programa se estender e você perder 
a noção do tempo, o que será muito natural dentro deste universo, 
sugiro uma parada para um drink no Bar Hemingway, onde o famoso 
escritor e habitué do hotel gastava seus suados francos, apenas pelo 
prazer de estar neste universo de requinte e bom gosto. 

“A NOVA PERFUMARIA INTITULADA “HAUTE 
COUTURE”, APRESENTADA DIRETAMENTE 
PELAS MAISONS SEM A INTERMEDIAÇÃO 
DO COMPLEXO SISTEMA MUNDIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO, PERMITE A COLOCAÇÃO NO 
MERCADO DE FRAGRÂNCIAS DE ALTÍSSIMA 
QUALIDADE COM AROMAS SUPEREXCLUSIVOS.”

 Depois de fazer suas preces na famosa Église de la Médaille 
Miraculeuse, logo ao lado outro templo de consumo totalmente 
renovado e mais requintado do que nunca. O Bon Marché, com 
todas as principais grifes tradicionais e as novas marcas que fazem 
a cabeça dos franceses. Pelo subsolo você acessa o supermercado 
Gourmet mais badalado da cidade e se delicia com iguarias do mundo 
inteiro. Depois, o negócio é caminhar pelas ruelas de St. Germain e 
curtir a história viva diante de você como, por exemplo, a casa onde 
morou Balzac, Racine, etc., ou mais recente, a linda praça onde reside 
Catherine Deneuve, próxima à Église de St. Suplice, eternizada no 
filme o Código Da Vinci.
 Paris tem mais, muito mais. Até a próxima edição.

Perfumes Frederic Malle

Ritz Hotel

Spa Chanel no Ritz Hotel

Bar Hemingway

Galeria comercial do Ritz

Galeria Bon Marché

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

contato@prconsultoriaemluxo.com.br

28 ONNE&ONLY



Evento - Plinio Mall

 
 Entre as atrações, um clown e um mímico recepcionavam os 
convidados, levando-os para fazer fotos e interagindo dentro das 
amplas e modernas lojas. Na área externa, o jogo de luzes, o som 
do DJ, bem como, na entrada da Zart, uma Kombi com cervejas 
artesanais, davam o tom da animação. Dentro da Casa+ Prat-k, uma 
linda e disputada ilha de frutas com os drinks da Água de Arcanjo, 
que além do excelente catering, fizeram a alegria de todos. O 
encontro festivo ocorrido no dia 29 de setembro teve a curadoria
da Revista Onne & Only

LANÇAMENTO 
COM

 Foi uma noite fantástica! O evento de lançamento 
das lindas lojas da Zart Home Design e Casa+Prat-k, 
as donas da festa, como também o pré-lançamento do 
Sense Xangri-lá, condomínio de luxo no litoral, foi um 
sucesso entre as centenas de convidados, profissionais, 
imprensa e parceiros que transformaram o novo Plínio 
Mall num pólo de encantos.

DESCONTRAÇÃO
ESTILOE
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  A Zart oferece ao mercado um novo conceito de loja e 
atendimento. No showroom, com mais de 500 m², os produtos são 
tratados e expostos de maneira especial, facilitando e ajudando nas 
escolhas dos clientes. Em todo o espaço da loja se pode explorar e 
experimentar as possibilidades de cada detalhe do produto.
 A primeira loja da marca foi inaugurada em 2014, em Porto 
Alegre. Em 2016 mudou de endereço para a loja atual, com projeto 
do arquiteto Carlos Lemos, num ano de muitas conquistas e 
crescimento. No mesmo ano abriu outra unidade em Xangri-lá.

Home Design

 PORQUE UM DETALHE

 Através de uma incansável busca por inovação e qualidade, a 
empresa apresenta os melhores produtos importados e nacionais 
em um só lugar. Revestimentos, pastilhas, louças, metais, acessórios, 
papel de parede, persianas, automação e eletros Lofra, Bertazoni, 
Elica, Tecno e Liebherr que, além do design sofisticado, oferecem 
sistemas eficientes de utilização. 
 A Zart concretiza os sonhos, criando a sua identidade própria, 
dando margem à criatividade e sensibilidade com exclusividade. 
“Contamos com uma equipe qualificada, proporcionando o prazer 
de um atendimento exclusivo e diferenciado. Nós da Zart nos 
preocupamos em ajudar nossos clientes em todas as etapas, desde 
a especificação de cada detalhe até o pós-venda. Fazemos diferente 
para o nosso cliente sentir a diferença”, salienta o sócio-diretor 
Marcio Soares. 

FAZ A DIFERENÇA

 Imagine um espaço onde você se sinta à vontade 
para criar e transformar ambientes com ilimitadas 
possibilidades, realizar e se surpreender com as soluções. 
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“CONTAMOS COM UMA EQUIPE 
QUALIFICADA, PROPORCIONANDO 
O PRAZER DE UM ATENDIMENTO 
EXCLUSIVO E DIFERENCIADO. NÓS DA 
ZART NOS PREOCUPAMOS EM AJUDAR 
NOSSOS CLIENTES EM TODAS AS ETAPAS, 
DESDE A ESPECIFICAÇÃO DE CADA 
DETALHE ATÉ O PÓS-VENDA. FAZEMOS 
DIFERENTE PARA O NOSSO CLIENTE 
SENTIR A DIFERENÇA”, SALIENTA O 
SÓCIO-DIRETOR MARCIO SOARES. 
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 Criar soluções inteligentes em organização, proporcionando 
bem-estar à vida das pessoas, é o principal objetivo da Prat-K 
Utilidades, de Gramado (RS). Líder no segmento de prateleiras na 
América Latina, a marca oferece um mix de produtos que traz mais 
design, praticidade e funcionalidade para os ambientes, com extenso 
catálogo de utilitários para os mais diversos espaços e segmentos. 
São acessórios para o quarto, closet, cozinha, banheiro, lavanderia, 
office, garagem e qualquer ambiente que precise de organização. 
A empresa, desde o início, sempre investiu no desenvolvimento de 
soluções inovadoras para o consumidor e, após meses de estudos 
e pesquisas, apresentou o projeto Casa + Prat-K: uma loja conceito 
da marca, inspirada em grandes redes encontradas fora do país. 
“Preparamos um ambiente prático, funcional e com diversas dicas de 
organização. Tudo para que o consumidor saia surpreso e satisfeito 
com as soluções e produtos apresentados”, salienta Giuliano Tissot, 
diretor da Prat-K Utilidades.

Utilidades para o lar

MARCAS REGISTRADAS DA PRAT-K UTILIDADES
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE: 

Com mais de 16 anos de atuação, a empresa é líder no 
mercado de prateleiras na América Latina 

“PREPARAMOS UM AMBIENTE 
PRÁTICO, FUNCIONAL E 
COM DIVERSAS DICAS DE 
ORGANIZAÇÃO. TUDO PARA QUE 
O CONSUMIDOR SAIA SURPRESO 
E SATISFEITO COM AS SOLUÇÕES 
E PRODUTOS APRESENTADOS”, 
SALIENTA GIULIANO TISSOT, 
DIRETOR DA PRAT-K UTILIDADES.
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 A primeira unidade Casa + Prat-K foi inaugurada na cidade de 
Gramado, em abril de 2015. Depois, com a abertura de uma loja em 
Capão da Canoa, no litoral gaúcho, a Casa + Prat-K se consolidou 
como a primeira rede de lojas do Brasil especializada em organização. 
Responsável pelo marketing da rede, Michele Tissot destaca: “O 
ótimo resultado em Gramado nos motivou a levar essa proposta 
aos consumidores de outros locais, e Capão da Canoa foi escolhida 
por ser um local estratégico que, além de receber muitos visitantes 
nos meses de verão, garante uma ótima visibilidade para os nossos 
produtos e soluções”. 
 Seguindo o projeto de expansão e abertura de novas lojas, em 
agosto de 2016 foi inaugurada a terceira unidade da rede, localizada 
no Plínio Mall, em Porto Alegre. O empreendimento, com 300 m² 
e produtos exclusivos, mantém o conceito de soluções para todos 
os ambientes na casa e escritório. A Casa + Prat-K de Porto Alegre 
tem como destaque os itens de fabricação própria da Prat-K, que 
chamam a atenção pela qualidade, praticidade e design diferenciado, 
como as linhas de prateleiras e lixeiras, líderes de vendas e referência 
no mercado.
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Arquitetura & Construção

 Esta trajetória de 30 anos tem sido objeto de muita aprendizagem
e prazer, e segundo um dos sócios, Eng. Renato Solano, que também é
professor das Faculdades de Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo
da PUCRS desde 1982, destaca entre tantos trabalhos a gerência 
do projeto e da obra do Teatro da FEEVALE, em Novo Hamburgo 
(atualmente o maior teatro do RS) e do Complexo Comercial 
American Business Center (composto por hotel, centro comercial 
e centro clínico) nos quais teve a oportunidade de acompanhar o 
processo do projeto até a entrega das chaves dos empreendimentos.
 Solano também destaca, entre tantas, a participação na gestão do 
Edifício Comercial Carlos Gomes Center (primeiro prédio Triple A e 
o único prédio com esquadrias lacradas de Porto Alegre), e a gestão 
de custos na etapa de concepção do projeto do Teatro de Aracajú 
(SE). Neste período, a Picoral e Solano teve oportunidade de atuar em 
várias cidades do estado e do país com projetos e empreendimentos
de usos diversos: residenciais, comerciais, teatros, pinacoteca, espaços
urbanos, restauro arquitetônico, espaços culturais e cemitérios.

 A Picoral e Solano Arquitetura e Engenharia nasceu em
1986, e desde então tem tido oportunidade de trabalhar
com a maioria das grandes empresas do setor imobiliário
do Rio Grande do Sul, Fundações Públicas e Setores do
serviço público vinculados a obras, projetos arquitetônicos
ou de urbanismo. Atua na área de assessoria, consultoria 
e/ou prestação de serviço, que vai desde o estudo 
de viabilidade do empreendimento, planejamento, 
gerenciamento de projetos e/ou obras e perícias.

Outro foco da Picoral Solano é o projeto de Arquitetura. 
 Trabalhar com Arquitetura tem sido um misto de desafio e prazer.
Segundo a Arq. Rosana Picoral, responsável por esta área dentro da 
empresa, cada projeto é um aprendizado novo e o desafio é sempre
interessante, independente da escala do projeto. Ele pode estar em 
fazer uma casa de três dormitórios em um terreno de 125m2, ou em
explorar da melhor forma a topografia, a compatibilização com a 
vegetação local, enfim, em resolver as condicionantes de cada projeto.
 A Arquitetura e o Urbanismo podem ser um diferencial na vida 
das pessoas, na medida em que pode atuar qualificando cidades, 
espaços públicos, criando lugares, projetando edificações qualificadas, 
concretizando sonhos da casa própria.

TRABALHOS ASSINADOS COM
PAIXÃO E  VERSATILIDADE

www.picoralsolano.com.br

Condomínio Reserva das Figueiras

Condomínio Multifamiliar

Espaço Eventos 777Residência Unifamiliar

Complexo Comercial American Business Center
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Teatro Feevale

Teatro da Feevale



ONNE&ONLY 39

 O número crescente de novos ricos no mundo, principalmente 
nos países emergentes, tem feito com que a cultura ao luxo também 
sofra uma releitura. O mercado de luxo global vem se adaptando 
às mudanças de comportamento desse novo consumidor de luxo. 
Marcas como Saint Laurent, Celine, Versace e Givenchy mudaram a 
estratégia de utilizar modelos jovens e magras. A cantora Joni Mitchell, 
de 71 anos, estrelou a campanha da Saint Laurent, e a escritora Joan 
Didion, de 80 anos, foi o rosto da Celine. A dança de cadeiras dos 
diretores criativos das marcas de luxo tem sido bem constante nos 
últimos dois anos.
 Segundo o relatório anual da empresa de consultoria Bain 
& Company, realizado em parceria com o instituto Altagamma, o 
mercado de luxo global terá um crescimento de 4% em 2016, e 
o consumo de luxo deve movimentar US$ 1,1 trilhão no mundo. 
Os segmentos de hotelaria, veículos, turismo de luxo, gastronomia e 
bebidas foram os destaques positivos. Os carros de luxo e premium 
tiveram um crescimento de 8% em relação a 2015, movimentando 
US$ 487 bilhões no ano. No segmento de turismo de luxo, o 
destaque foi para hotelaria de luxo, que cresceu 4%, movimentando 
US$ 203 bilhões. Os cruzeiros de luxo movimentaram US$ 2,2 
bilhões, com um acréscimo de 5% em relação a 2015. O segmento 
de gastronomia movimentou US$ 51 bilhões em 2016. 

Luxo

O MERCADO DE LUXO NO MUNDO 
VIVE PERÍODO DE RELEITURA DOS

Claudio Diniz
CEO da Maison du Luxe, 
coordenador da comissão de Luxo 
da Câmara de Comércio França 
Brasil e autor dos livros O mercado 
do Luxo no Brasil, editora Seoman, 
e The Luxury Market in Brazil, 
editora Palgrave Macmillan.

CÓDIGOS DE LUXO.

 Alguns segmentos não tiveram o desempenho esperado pelos 
conglomerados de luxo, como o dos artigos de luxo pessoal (luxury 
goods), como relógios, bolsas, sapatos e acessórios que alcançaram 
US$ 277 bilhões, ou seja, 1% menor do que em 2015. O segmento 
de aviação executiva movimentou US$ 20 bilhões, sendo 5% menor 
do que em 2015.
 O mercado de luxo na Alemanha e na França foram impactados
negativamente pelo terrorismo. Já o mercado de luxo nos Estados
Unidos e na América Latina teve um decréscimo de 2%.
 Se o consumo global no mercado de luxo cresceu 4% em 2016, 
o número de milionários (pessoas com ativos avaliados em mais de 
US$ 1 milhão) não para de crescer. Segundo o banco Credit Suisse, 
existem 33 milhões de milionários em todo o mundo: nos Estados 
Unidos há cerca de 6 milhões; na China há 1 milhão e 300 mil; no 
Reino Unido há 715 mil; e no Brasil são 149 mil milionários. Se antes 
esse grupo de milionários era formado quase que inteiramente 
por homens, a situação atual mudou, inclusive o número global de 
mulheres bilionárias cresce mais rapidamente que o de homens.

Tons of luck!

Os últimos 10 anos têm sido muito importantes para 
o mercado de luxo, porque está acontecendo uma 
mudança dos códigos do luxo. O que antes podia, 
agora já não é mais permitido. As redes sociais vêm 
contribuindo muito para essas mudanças, pois antes o 
consumidor de luxo tinha que ir até a boutique para 
efetuar uma compra. Hoje em dia, 70% das vendas no 
varejo de luxo são realizadas pelo WhatsApp. 
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Georgiana  Fauri - Moda 

 E por falar em verão, ele já chegou trazendo uma moda muito marcante 
junto com ele. Nas vitrines vemos peças megametalizadas, com um toque meio 
“espacial”. Sapatos prateados, dourados, com brilhos “galáxicos” e sandálias furta-
cor. E o que chama a atenção é o estilo “boyish” predominante, no que se refere 
a eles. Sapatos de amarrar masculinos, porém em cores e plataformas, feitos 
exclusivamente para as mulheres, já estão tomando conta dos pés femininos 
desde agora e devem permanecer por todo o verão 2017.
 Uma das tendências muito marcantes dessa estação é esse toque que 
remete ao futuro, ao espaço, às galáxias.
 Como a gente já falou por aqui, nas minhas colunas anteriores, a moda é 
cíclica. Se a gente ficar de olho nisso, já sabe que não dá pra jogar nada fora!
 Por exemplo, aquela boa e velha “pantalona” está de volta, porém leva agora 
o nome de “maxicalça”!!! Calças soltinhas, com as pernas muitas vezes extralargas, 
vão fazer sucesso no verão 2017. Sempre em tecidos leves, esvoaçantes e em 
cores que variam do azul marinho ao branco. São ótimas para se usar com 
sapatilhas, rasteiras ou até mesmo saltos. Elas foram presenças marcantes nos 
desfiles de Dries Van Noten e Eudon Choi, na Semana de Moda em Paris.

 O “slip-dress”, aquele vestido tipo camisola, vem com tudo. Vistos nas 
criações de Calvin Klein, Givenchy e Burberry, o vestido é sensual, com toque 
acetinado e tem aquela cara de camisola charmosa dos anos 1990.
  E adivinhem? As túnicas estão de volta!!! Compridinhas e tapando o 
bumbum, elas apareceram em diversos desfiles internacionais, funcionando 
acompanhadas de saia, como vimos nas passarelas de Boss e Gabriele Colangelo.
 Mas a tendência que mais apareceu nas passarelas, e que há muito tempo 
sempre se usou, são os “ombros de fora”. Ciganinhas, macacões, vestidos todos 
eles sempre exibindo com muito charme os ombros. Eu ADORO essa tendência 
e acho que sempre é muito sensual e feminina! São os chamados “tops Bardot”, 
que além de possuírem recortes estratégicos vêm também em cortes retos. O 
desfile de Barbara Casasola mostrou isso de forma bastante forte.
 Agora falando em acessórios, um item que vem chamando a atenção nas 
vitrines e também nos desfiles é a gargantilha, ou as coleiras. Em metal, veludo, 
couro, ela reforça o que já foi mostrado no inverno de 2016 e agora marca 
presença também no verão 2017. No desfile de Christian Dior, elas aparecem 
com pedrarias.
 A moda supersolta, descolada e confortável continua superpresente de 
um ano para outro. Uma mostra disso são os “coletões” ou “maxicoletes”, que 
apareceram bastante na coleção de Stella McCartney.
 Um item que não pode ficar de fora também, e que complementa todos 
os looks, desde os mais despojados até os mais chiques, é a bolsa-sacola. Esse 
acessório promete estar presente com bastante força em 2017.

SOLTE-SE
Não é à toa que a gente passa o outono, o inverno 
e a primavera só esperando pelo verão, né? Aquele 
solzinho gostoso, dias mais alegres e humores mais 
coloridos! Coisa boa!EM 2017!

 E pra gente encerrar esse nosso papo superbacana, não podemos deixar 
de falar nas cores que vão dominar o Verão 2017, né? Temos o Niágara, uma das 
principais cores do ano que está chegando. Seu tom é bem próximo do azul 
jeans e apareceu nas coleções da Mulberry e da Carolina Herrera.
 O amarelo Primrose, vem bem solar e remete à natureza. O azul lápis, 
com um tom mais escuro, é o nosso “lápis-lazúli”, o tom da pedra semipreciosa. 
Apareceu nas coleções de Diane Von Furstenberg. Outra cor linda é o vermelhão 
Flame que, como o nome já diz, vem quente! Apareceu na Topshop Unique e 
mostra que vem pra ficar. Depois, é o Island Paradise, que é aquele azulzinho 
bem clarinho, quase uma candy colour, que já conhecemos. Lindo de morrer! O 
rosinha, ou o Pale Rose, também aparece nas coleções de diversas marcas, entre 
elas da DKNY. O Greenery, que é um verde vibrante, apareceu nas passarelas 
da Lacoste e Jeremy Scott. Outra cor vibrante é o Rosa Yarrow, que chamou a 
atenção na coleção de Marc Jacobs. Um verde mais escuro, chamado de Couve, 
também apareceu na Versus e Altuzarra, com uma pegada mais militar. E por 
último, o bege Avelã, que apareceu na Hugo Boss.
 Essas foram um pouco as tendências do Verão 2017, que prometem trazer 
um estilo todo próprio e fazer dessa uma estação única! E aí, com qual delas 
você se identifica?
#ficadica #dicasdagigi

Peças metalizadas com toque futurista

Maxicalças Dries Van Noten Estilo “boyish” 

Slip-dress Calvin Klein Túnica Gabriele Colangelo

Bolsa Sacola Gargantilha Christian Dior

Maxicolete Stella McCartney Top Bardot Barbara Casasola
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Como o Brasil chegou à atual situação econômica?
Durante o boom global de commodities e crédito barato não 
aproveitamos para fazer as reformas que garantiriam maior 
capacidade de crescimento ao País. Além disso, deixamos o gasto 
público crescer descontroladamente. A conta chegou. 

Qual o caminho que levará o Brasil para longe da crise, uma 
das mais longas recessões da nossa história?
Fazer uma série de reformas, começando pela reforma da previdência 
e continuando com a trabalhista, tributária, etc. Precisamos também 
melhorar a gestão pública e principalmente a qualidade da educação 
pública. No longo prazo é a qualidade do capital humano e a 
produtividade que explicam o porquê de um país crescer mais ou 
menos. O Brasil precisa reproduzir as estruturas econômicas de 
países que deram certo mundo afora. 

Perspectivas para 2017: assim como 2015 e 2016 seguirá um 
cenário de queda do PIB, desemprego crescente, inflação alta?
É sempre arriscado prever algo em economia. Arrisco que será um 
ano de crescimento baixo do PIB (menos de 2%), desemprego ainda 
em subida no primeiro semestre e inflação mais próxima da meta. 

A meta do atual governo para um superávit fiscal é realista? 
Corte de gastos? E a vinculação constitucional com a educação 
e saúde? Qual a solução?
É mais realista do que a do ano passado. Mas ainda sujeita a 
frustrações. O fato é que o gasto público saiu totalmente de controle. 
Vão ser necessárias várias rodadas de medidas, começando pela PEC 
(Proposta de Emenda Constitucional) do teto de gastos e reforma da 
previdência. Mas outros itens como a estabilidade do funcionalismo 
público para todas categorias e a desvinculação de reajustes entre 
servidores ativos e inativos também deveria ser avaliada. 

Acredita que o país poderá ir adiante sem um calote da dívida 
pública?
Ainda acredito e espero que sim.

Medidas de austeridade versus população que pensa a curto 
prazo, funcionam?
É difícil, mas não há outra saída. Só há saída se houver boa 
liderança política. E essa não pode pensar só no curto prazo e 
na próxima eleição. 

É possível restabelecer as finanças públicas sem mexer em 
direitos adquiridos? E como resolver o problema da tributação 
brasileira, mais focada no consumo do que na renda?
Primeiro sobre direitos adquiridos. Não há direito adquirido se 
a sociedade achar que precisa alterar a Constituição. E acho que 
chegamos nesse ponto. Mas cabe à sociedade e a seus representantes 
decidirem. Sobre o segundo ponto, este deve ser um dos focos de 
uma reforma tributária. Até a Índia já fez sua reforma tributária. Mais 
uma vez ficamos para trás. 

Qual o maior problema: corrupção ou ineficiência?
Os dois são enormes problemas brasileiros. Não para fazer um 
ranking dos dois, ainda que o primeiro seja uma vergonha moral 
maior. Mas ambos tiram a chance de uma vida melhor para a 
sociedade.

Você é a favor do fim da estabilidade dos empregos públicos?
Sou a favor do fim da estabilidade generalizada. A estabilidade foi 
criada para dar garantia que o servidor público cumpridor dos 
seus deveres ficasse protegido de abusos de autoridade política. 
Me parece que este conceito foi distorcido e hoje a estabilidade dá 
abrigo a um amplo leque de ineficiências no comportamento do 
serviço público. A estabilidade precisa ser repensada.

Há alguma boa notícia?
Há. A sociedade está discutindo mais ativamente esta série de 
desafios que estamos comentando aqui. É assim que uma sociedade 
começa a resolver seus problemas mais sérios. 

Que investimentos são seguros no momento?
Todo investimento tem seu risco. Investir sempre é uma decisão de 
risco X retorno. Se formos olhar só para o risco, eu diria que a 
melhor aplicação hoje em dia ainda são os títulos do governo. E de 
preferência de prazos não muito longos 

O que dizer para o empresário gaúcho?
Se envolva mais na discussão política e nos rumos dos governos. E se 
envolva mais não só no período eleitoral, mas na cobrança do dia a 
dia dos representantes no Legislativo e no Executivo.

PERCURSOS PARA 
O CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

Economia

 Mestre e doutor em Economia pela UFRGS, com 
pós-doutorado pela Universidade de Columbia (EUA), 
Aod Cunha de Moraes Júnior foi diretor executivo 
do Banco JP Morgan no Brasil, presidiu a Fundação de 
Economia e Estatística e foi consultor sênior do Banco 
Mundial. No executivo, foi Secretário da Fazenda do 
Rio Grande do Sul. Tem trabalhos publicados no Brasil 
e no Exterior e prêmios concedidos pelas publicações 
do Tesouro Nacional e da Associação Brasileira de 
Mercado de Capitais, entre outros. Atualmente vive em 
São Paulo, em período de “non compete” (quarentena 
no mercado financeiro), e regressa ao mercado em 
2017. O economista Aod Cunha de Moraes Júnior 
concedeu entrevista exclusiva à Revista sobre a 
situação econômica do país, caminhos para a mudança 
e perspectivas para os anos vindouros.  
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“SOU A FAVOR DO FIM DA 
ESTABILIDADE GENERALIZADA. 
A ESTABILIDADE FOI CRIADA 
PARA DAR GARANTIA QUE O 
SERVIDOR PÚBLICO CUMPRIDOR 
DOS SEUS DEVERES FICASSE 
PROTEGIDO DE ABUSOS DE 
AUTORIDADE POLÍTICA. ME 
PARECE QUE ESTE CONCEITO 
FOI DISTORCIDO E HOJE A 
ESTABILIDADE DÁ ABRIGO A UM 
AMPLO LEQUE DE INEFICIÊNCIAS 
NO COMPORTAMENTO 
DO SERVIÇO PÚBLICO. A 
ESTABILIDADE PRECISA SER 
REPENSADA.”
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 Pego meu celular e destravo a câmera pronto para tirar uma 
foto discretamente. Aponto e... wait, melhor esperar. Quem sabe o 
passageiro mais simpático e orelhudo do metrô dá uma olhada pra 
câmera bem na hora e... click. Valeu, cusco.
 Todas estas fotos são do meu Instagram e foram tiradas nos 
últimos 365 dias. São fragmentos do meu segundo ano em Londres 
e também o reflexo de um comportamento que eu comecei a ter 
depois que mudei pra cá: o de observar a cidade e as pessoas com 
olhar mais atento.   
 Londres é uma cidade onde em cada esquina uma nova história 
pode acontecer. Ora lotada, ora vazia, com fama de cinzenta, mas 
cheia de cores e luzes, London pode lembrar uma cena do 007 
ou parecer do Trainspotting. Repleta de contrastes, onde seus 
residentes multiculturais enchem os corredores das estações, os 
pubs e parques, a capital dos ingleses é uma mistura tão intensa 
que poucos lugares no mundo conseguem abraçar. São milhares de 
histórias sendo contadas ao mesmo tempo, incessantemente. Um 
convite aos fotógrafos de celular, como eu.
 Todos dias eu me concentro para observar um pouco mais essas 
histórias que passam na minha frente. Um exercício pra não deixar os 
mesmos lugares virarem um papel de parede com textura repetida. 
 Com mais um ano começando, naturalmente paramos para 
refletir sobre o que vivemos nos últimos tempos e também para 
fazer novas resoluções. Nas fotos ou na vida, mudar o nosso olhar 
para o que acontece à nossa volta pode ser um bom começo. 
Que tal, então, virar mais vezes a câmera para o outro lado?
 Agora, se você me dá licença, eu vou ali tirar mais uma foto antes 
que alguém passe pelo corredor raramente vazio da estação.

Eduardo Boldrini - Coisas de londrinos

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

EQUILÍBRIO ENTRE NECESSIDADE E DESEJO.

 A Ughini Empreendimentos, empresa que teve sua 
inserção no mercado no início da década de 1970, 
apresenta um empreendimento diferenciado e de alto 
padrão no litoral gaúcho, o condomínio fechado de 
terrenos Sense Xangri-lá.

SENSE XANGRI-LÁ, 

Club House

Club House / Piscina
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 A concepção do empreendimento, definida pela Ughini com a 
2Day Gestão de Lançamentos, foi a criação de um condomínio de 
porte pequeno, priorizando a possibilidade de uso o ano inteiro 
com clima de hotel alto padrão. A localização, no acesso principal 
de Xangri-lá, com pórtico na Rua Rio Jacuí, facilita a mobilidade 
dos condôminos.
 Para a concretização da ideia central do projeto, foram criados 
ambientes integrados, próprios para estimular o convívio e o bem-
estar dos moradores. Seguindo preceitos de resorts e hotéis de 
lazer, o Sense já recebeu a renomada premiação inglesa International 
Property Awards 2016 na categoria Condomínios de Lazer. São 
apenas 144 terrenos, com áreas entre 450 e 608 metros quadrados, 
e projeto arquitetônico da Ideia1 Arquitetura, comandada por 
Marcos Laurino, Cristina Martins e Gabriel Grandó. A simplicidade 
dos materiais eleitos e a pureza das formas, não esquecendo a 
sofisticação, aliada ao contemporâneo, sem deixar de ser atemporal, 
foram as linhas mestras para o desenvolvimento do projeto.

Cimento aparente, madeira e vidro predominam nos materiais. 
 Integrando natureza e urbanismo, com um viés intimista e de 
exclusividade, o planejamento foi pensado a partir de um eixo-
central, distribuído entre três ilhas projetadas às margens de um 
lago, ligadas por charmosas pontes a um grande Club House. O 
projeto paisagístico para o espelho d’água leva a assinatura de 
Frederico Karam, da Inflorescência Paisagismo, que selecionou 
exuberantes plantas floríferas subaquáticas para a experiência de 
um deleite contemplativo. Já o projeto de urbanismo, idealizado 
por Rudy Fork, leia-se Fork Arquitetura, zelou para que, dentre os 
terrenos oferecidos, 92% estivessem voltados para o lago. E mais, o 
masterplan do empreendimento, com um eixo central a partir do 
pórtico de acesso, permitiu maior integração e segurança.
 O Club House conta em sua infraestrutura com espaços 
fechados e ambientes ao ar livre, como concierge, lounges internos 
e externos, resto lounge, piscina externa de borda infinita, espaço 
kids e área hangout para os teenagers, contemplando áreas de lazer 
e esportes para serem usufruídas tanto no verão como no inverno.

Vista Fundos Casa

Lounge interno

Club House

Resto Lounge

Playroom

Piscina
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Da esquerda para a direita:
Rudy Fork - Fork Projetos - Arquitetura e Urbanismo - Projeto de Urbanismo
Rafael Ughini - Ughini Empreendimentos - Incorporação e Desenvolvimento
Cristiane Ughini - Ughini Empreendimentos - Incorporação e Desenvolvimento
Cristina Martins - Ideia1 Arquitetura - Projeto de Arquitetura
Patrícia Longhi - 2Day - Gestão de Lançamentos
André Landini - Ideia1 Arquitetura - Projeto de Arquitetura
Cynthia Garcia - BG Arquitetura - Projeto de Design e Interiores
Frederico Karam - Inflorescência Paisagismo - Projeto de Paisagismo
Pedro Ziggiatti - Inflorescência Paisagismo - Projeto de Paisagismo

Mais informações, acesse o site www.sense-xangrila.com.br
ou pelo fone 51 30621567 ou procure imobiliária de sua confiança. 
Plantão de vendas:
Rua Rio Jacuí - Xangri-Lá - RS
Acesso principal em frente ao Enseada
Fone: 51 3062.1567 - 51 98154.0823
www.sense-xangrila.com.br

 O Wellness Center foi idealizado com refúgios para relax e 
diversão: piscina térmica, spa, sauna, espaço fitness e jardim para a 
prática de fitness ao ar livre. A estrutura ainda proporciona, na área 
Sports & Fun, duas quadras de tênis cobertas, de saibro, quiosque 
com churrasqueira e playground. Na beira da praia, o condomínio 
disponibiliza um Beach Club, com suporte para guardar apetrechos 
de praia, bicicletário, vestiários com chuveiros, armários e piscina. 
 Em harmonia com o projeto arquitetônico, a ambientação interna 
das áreas de lazer ficou por conta da BG Arquitetura, encabeçada 
por Cynthia Garcia, Mádia Borges e Rosandra Gaspodini. Seguindo 
o conceito da iniciativa, optaram por elementos como corda náutica, 
pedra e móveis de design para compor ambientações contemporâneas, 
espaçosas e funcionais, conclamando ao convívio coletivo.

 Resultado da união de todos os profissionais envolvidos, o Sense
é um projeto que alia modernidade e inovação, alavancado pela 
Ughini Empreendimentos, empresa com mais de 45 anos de 
tradição e experiência. A Ughini Empreendimentos, liderada por 
Ivo Ughini, presidente, e Rafael Ughini, diretor da incorporadora, 
consolidada no mercado, atua em desenvolvimento imobiliário, 
urbanismo, incorporações, participações e no segmento patrimonial. 
Recentemente entregou o Plínio Mall, empreendimento no segmento 
Patrimonial, em Porto Alegre, e está construindo o Pateo Campeche, 
em Florianópolis. Em Santa Maria, finaliza um condomínio de casas e 
lança um novo loteamento. Em 2017, prevê concluir um complexo 
de supermercado e mall de lojas em Canoas, e tem em pauta o 
desenvolvimento de novos empreendimentos para terrenos que já 
dispõe, destinados a diferentes segmentos do mercado imobiliário.

Piscina Térmica

Fitness

Lounge Festas

Implantação - área de entrada
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ELEGÂNCIA E EXCLUSIVIDADE
EM REVESTIMENTOS E BANCADAS
 Mármores e granitos há muito tempo fascinam e dominam o 
universo dos projetos, para todos os gostos, mais homogêneos ou 
com veios, claros ou escuros. Atualmente, utilizar materiais com 
veios marcados tem tido grande expressão em lareiras, cozinhas e 
livings, pois valoriza a natureza da peça, como o luxuoso mármore 
de Carrara e o Calacata, com fundo branco e veios escuros. Para 
compor ambientes tão nobres e requintados, a empresa que executa 
o serviço precisa oferecer qualidade em todas as áreas, desde o 
tratamento com o cliente até a finalização do serviço.
 A Granitos.com é uma empresa que atua no beneficiamento de 
rochas ornamentais e desenvolve um importante papel no cenário 
gaúcho, há mais de 12 anos no mercado. Mantém importantes 
parcerias com diversos fornecedores em todo o Brasil, importadores 
e também conta com o apoio e parceria das empresas do Grupo 
Cosentino, líder mundial na produção de superfície de quartzo, das 
marcas Silestone e Dekton.
 O Silestone, a mais famosa marca do grupo espanhol, com 
garantia de 25 anos, é a única a oferecer proteção bacteriostática 
e uma vasta gama de cores e texturas. O Dekton, revolucionária 
superfície ultracompacta, com garantia de 10 anos, tem características 
únicas no mercado e com infinitas possibilidades de aplicação em 
pisos, pavimentos, fachadas, bancadas, entre outros. Aposte nesses 
produtos e faça com quem é referência no assunto.
www.granitos.com

BLACK: A ARTE DA FOTOGRAFIA
 Um novo tipo de arte para paredes desponta com 
a fotografia: fotos com ângulos inusitados, contrastes 
perfeitos, expressões e movimentos são captados pelas 
lentes dos profissionais virando quadros únicos e muitas 
vezes exclusivos.
 A Black Photo Gallery surge através da idealização de 
um sonho do fotógrafo de fineart Adriano Bassegio. A ideia 
foi trazer para o Brasil, mais especificamente para Porto 
Alegre, uma galeria de arte especializada em fotografia fine 
arte como muitas galerias da Europa e Estados Unidos. Vale 
conferir e sentir as emoções das diversas obras.
www.blackgallery.com.br

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
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Nicole Tomazi
Bisneta de imigrantes italianos, une o design e a produção artesanal 
trabalhando com grupos de artesãos e também em projetos para a 
indústria. Conceito, criatividade e a valorização do feito à mão regem 
seu trabalho.

HAND MADE
A utilização de trabalhos hand made na decoração ganhou atenção dos olhares mais refinados e tem cada vez mais artistas expressivos com 
trabalhos de muita qualidade e requinte, unindo criatividade e conceito, manual e industrial. Fiz uma breve seleção de designers e artesãos 
gaúchos com trabalho de destaque:

Pintura de agulha 
O bordado manual, além de técnica perfeita, precisa também bom 
gosto na definição das cores. Elegi o trabalho da artesã Zaira Câmara 
por ser um bordado perfeito, acabamento finíssimo e harmonia das 
cores. Toalhas de rosto, de banho, toalhas de mesa e jogos americanos 
em cânhamo, uma variação do linho, são suas principais peças 
produzidas com bordados manuais sob encomenda, no chamado 
pintura de agulha ou ponto cheio. Uma delicadeza cada peça.

Ines Schertel
Ines é arquiteta e encontrou no rebanho de ovelhas do marido um 
potencial enorme para desenvolver seu trabalho manual, 100% feito 
de lã de ovelha. Na criativa coleção, encontramos bancos, tapeçaria 
e objetos decorativos.

Coleção Urbaneza 2016, lançada na MADE 2016.
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NOVAS ESTAMPAS
Chegando o verão voltamos a utilizar os mobiliários para área externa, que causam 
sempre uma preocupação quanto à exposição dos tecidos ao tempo, desgaste e 
sujeira. A linha Acquablock, feita para áreas molhadas, vem com nova padronagem 
de estampas, mais modernas e coloridas, com várias coleções. Confere:
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 Brava Forma apresenta a coleção Cardeal-Amarelo
 Desenvolvida pela designer de superfície Mariana Prestes, o trabalho é uma homenagem ao 
pássaro em extinção. O cardeal-amarelo é uma das 10 espécies sob o maior risco de extinção 
no Rio Grande do Sul. Já existem produtos da coleção, como louças, quadros e papel de parede, 
e agora a Brava Forma junto com Mariana, lança a coleção em tecidos para mobiliário, o que 
permite várias composições no décor da casa e reforça a importância da preservação do meio
ambiente. Em breve, ocorrerá um lançamento da coleção completa na Brava Forma, em Porto 
Alegre, mas há um produto que já está fazendo o maior sucesso: os pufes MM da marca, com 
madeira de reflorestamento e estampa de Mariana Prestes. www.bravaforma.com.br

 Karina Sell, seu blog Kawalk e as melhores viagens do mundo
 Karina Sell é daquelas pessoas que ama viajar! Não é à toa que conhece 
54 países e já morou em dois, fora do Brasil: Austrália e França. O resultado 
não podia ser outro, seu hobby virou o trabalho que pode ser conferido no 
blog de turismo de luxo - Kawalk - que ela mesma criou e deu vida. O blog 
tem como objetivo inspirar pessoas a viajar, compartilhar informações e dividir 
as experiências de Karina pelo mundo, dando dicas também de hotelaria e 
gastronomia. Criado em março de 2015, o Kawalk traz um conteúdo bem 
apurado e rico em detalhes. É membro da Luxury World Traveler, considerado 
um dos perfis de Instagram mais influentes do mundo pela revista Forbes. 
Mas o sucesso do blog vai além, e também pode ser visto nas redes sociais: 
no Instagram, os seguidores passam de 107 mil. Já no Facebook, o blog conta 
com mais de 21 mil fãs. São 2.500 seguidores no Twitter e 500 visualizações no 
Snapachat. Vale a pena espiar e se inspirar: kawalk.com.br Zanzibar - The Rock Restaurant

 Nomaa Hotel, uma experiência luxuosa em Curitiba
 A Revista Onne & Only participou das comemorações de um ano de 
sucesso dos empreendimentos Nomaa Hotel e restaurante Nomade. Fica a 
dica para quem for à capital paranaense: o Nomaa Hotel, primeiro hotel butique 
cinco estrelas da cidade, oferece excelência de serviços aliados à tecnologia e 
acomodações que priorizam o aconchego e o bem-estar dos hóspedes. O 
restaurante do hotel, o Nomade, comandado pelo chef paranaense Lênin 
Palhano, é um complemento único para uma experiência inesquecível.
www.nomaa.com.br

 O Uruguai irradia o seu verão
 Pelo segundo ano consecutivo, o Ministério do Turismo do Uruguai escolheu
Porto Alegre para realizar a sua festa de lançamento da temporada de verão 2017.
O evento ocorrido no Dado Bier, sob o comando do vice-ministro do turismo, 
Benjamin Liberoff, apresentou uma viagem gastronômica com os irresistíveis 
queijos, azeites de oliva, o vinho Tannat e outros pratos típicos. É claro que o doce 
de leite não poderia faltar, apresentado através das deliciosas panquecas. O tango,
patrimônio histórico mundial reconhecido pela Unesco, foi mostrado no show do
grupo de Carlitos Magallanes, e para encerrar, uma magnífica amostra do Réveillon
que acontece em Punta del Este. Além destas atrações, Liberoff destacou os 
inúmeros benefícios fiscais, como a isenção e devolução do imposto sobre valor 
agregado, o IVA - o equivalente uruguaio ao nosso ICMS, entre outras atrações 
que atraem e encantam os brasileiros, e particularmente, os gaúchos.

 Villa Sergio Bertti assinou o Espaço Luxury
 Um dos maiores destaques da Festuris Gramado foi a instalação do 
Espaço Luxury, novidade desta edição. Com rodadas de negócios reunindo 
expositores de marcas de luxo de todo o mundo e compradores nacionais 
e internacionais, como Turks aind Kaikos, Air Tahiti Nui, Mercatur Premium, 
Tahiti Tourisme, Barbados, Seychelles, Saint Andrews e La Hacienda, foi um 
dos pontos mais movimentados da feira. Sua concepção arquitetônica, 
inédita, e mobiliário tiveram a assinatura da Villa Sergio Bertti com a 
curadoria da PRC Consultoria em Luxo. Para 2017 o espaço deverá crescer 
e ter mais expositores. Da mesma forma, a Villa Sergio Bertti promete 
ainda mais novidades dentro do seu conceituado complexo em Gramado, 
que reúne arquitetura, decoração, arte, gastronomia e moda. Aguardem!

 FESTURIS Gramado, um sucesso internacional.
 A 28ª Feira Internacional de Turismo de Gramado, ocorrida no início de 
novembro, foi um sucesso absoluto. Inovou, com a oferta de conhecimento, 
no Palácio dos Festivais, tendo os principais cases e temas relevantes do 
setor sendo abordados no Congresso, além da Feira de Negócios, no Serra 
Park, com centenas de marcas e destinos de todos os continentes. Segundo 
pesquisa da Faccat, teve um impacto de R$ 253,3 milhões em geração em 
negócios. Um crescimento de 18% com relação à edição do ano passado. Os 
diretores da Rossi & Zorzanello, empresa que criou e organiza o evento há 
28 anos, Marta Rossi, Eduardo Zorzanello e Marcus Vinícius Rossi, receberam 
mais de 50 profissionais de imprensa do Brasil e do exterior para apresentar 
os números desta edição. Em tempos de dificuldades econômicas, o trabalho 
e o resultado, acompanhados de perto pela Onne, devem ser enaltecidos.

 Rhino, um antiquário sofisticado e acolhedor
 O Rhino Antiquário & Café em Gramado é um daqueles locais que nos 
surpreende em cada detalhe, em cada canto. O diferenciado projeto arquitetônico, 
com a utilização de contêineres em sua construção, criou uma proposta única, 
que transita entre o rústico, o antigo e o moderno. Um local aconchegante, 
com peças originais e exclusivas. Um primoroso garimpo de luminárias, cristais, 
porcelanas, móveis clássicos e uma seleta coleção de antiguidades para todos 
os tipos de caçadores de obras de arte. Uma viagem inspiradora, assim como 
a natureza do famoso animal africano que deu nome ao lugar, que se mostra 
numa inusitada coleção particular de rinocerontes, escolhidos a dedo pelo 
empresário e colecionador Geraldo Raupp, nas suas viagens pelo mundo. Visita 
imperdível em Gramado!

 Schuster desembarca em Porto Alegre 
 Amantes do mobiliário e de objetos de design com traços bem brasileiros 
têm um novo destino em Porto Alegre com a inauguração da primeira 
loja própria da Schuster Móveis & Design. Marca gaúcha com produtos 
comercializados em 22 estados do País, no Uruguai, EUA e em países da 
Europa, a Schuster já está atendendo o público em uma loja de 260 m² no 
bairro Moinhos de Vento. O catálogo apresenta mais de 600 peças distribuídas 
em 17 categorias, que incluem sofás, cadeiras, poltronas, luminárias, mesas e 
objetos de decoração. As coleções exclusivas reúnem peças de 39 renomados 
designers brasileiros como Zanini de Zanine, Fernando Mendes e Rejane 
Carvalho Leite, além de criações assinadas por um time de designers internos 
voltados ao desenvolvimento de soluções construtivas completas. 
Av. Coronel Lucas de Oliveira, nº 82. www.moveis-schuster.com.br
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Mariana Prestes no 
ambiente Cardeal-Amarelo 
da Brava Forma
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Evento de inauguração em Porto Alegre

Beijamin Liberoff, entre Alejandro Malo 
e Rubén Paz
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Circuito Onne Decoração

Michel Keller

 Renovada para atender a nova fase de uma família com duas 
filhas, essa casa de 300 m2 localizada em um bairro nobre de 
São Leopoldo foi toda ampliada e projetada para o novo ritmo 
e as necessidades do casal. Distribuída em dois pavimentos, o 
primeiro pedido realizado ao escritório foi a criação de dois 
ambientes na área social: um para receber e outro para a família 
curtir, tendo integração total com o jardim.  
 Para criar uma linguagem unificada, preservando a 
privacidade, o ponto de partida foi a divisão entre os ambientes 
e a funcionalidade de cada um. Através da porta deslizante de 
vidro, temos a sala para receber, com uma lareira contemporânea 
construída e incorporada ao móvel que preenche todo o espaço. 
A madeira aquece os tons cinzas e preto predominantes, ao 
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mesmo tempo que a iluminação assume o papel de grande aliada em cada cenário que proporciona. Do outro lado, um ambiente com tv, 
jantar e espaço gourmet, onde praticidade e conforto para receber foram os conceitos que guiaram o projeto. A atração principal fica a 
cargo da fonte construída no jardim, e que rega todo o gazebo em vidro, como uma grande cascata.
 Para a suíte principal, conforto e praticidade foram as palavras-chave. O uso de muita luz - inclusive no rodapé - do branco e do espelho 
trouxeram o aconchego e a sofisticação que o casal merecia. A mistura entre clássico, através das portas em mdf talhadas e pintadas em laca 
fosca, e o contemporâneo do inox e das linhas retas adotadas em todo mobiliário deixa ainda mais fluido o ambiente, projetado para trazer 
mais espaço e organização.
 Amo New York! Assim nasceu o projeto desse dormitório que brotou de muitas vontades, e uma necessidade: espaço. O azul, a bancada 
de maquiagem e a referência a New York estavam explícitos, e foram bem executados em cada canto. A bancada de maquiagem foi criada 
a partir da extensão da ampla mesa de estudos, o que facilita na execução das duas tarefas. Muitos conceitos de boa iluminação foram 
incorporados ao projeto, através de luz indireta, luminárias e até mesmo um camarim.
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Circuito Onne Decoração

Tânia Bertolucci e Carolina Nuernberg

 O desafio do escritório Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos 
Associados foi atualizar e integrar todos os ambientes do pavimento térreo 
desta casa construída em 1951. Foram diversos os problemas encontrados: uma 
cozinha com pouquíssima ventilação e iluminação natural inexistente e uma 
escada que cortava o estar, definindo um ambiente de pouco uso. 
 A confiança nas arquitetas Tania Bertolucci e Carolina Nuernberg (que 
contam neste projeto com a colaboração da arquiteta Caroline Cancaro) foi 
elemento fundamental para a total alteração do layout deste pavimento. Sugerir 
uma mudança desta magnitude exige conceituação clara do problema e segurança 
na solução proposta.

RENOVAÇÃO 
PERSONALIDADE
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 A criação de um ambiente integrado, permeado de luz natural (tanto da zenital na cozinha quanto das janelas criadas) com 
ventilação garantida, definiu uma atmosfera suave sem ser monótona, poucos elementos e muita praticidade na manutenção. 
A pedido da cliente, o ambiente deveria ser leve, com cores claras e atemporal. Sem luxos excessivos, deveria ser um espaço 
contemporâneo e aconchegante, que demonstrasse seu carinho com a família, preparando a casa para receber os netos e 
permitindo uma relação familiar de proximidade e respeito.
 Com a criação de forros rebaixados, foi possível pensar um projeto luminotécnico que permite o uso setorizado da luz artificial, 
criando climas diversos com intensidade variável para cada função. Os vários circuitos e a escolha de lâmpadas de filamento 
halógeno e sistemas de led, adquiridos na Frazzon Iluminação de Porto Alegre, permitem uma variedade de cenários. Destaque 
para o pendente da sala de jantar que complementou o sistema luminotécnico, também adquirido na Frazzon Iluminação.
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Circuito Onne Decoração

 A proposta de reforma desta cobertura, com projeto original 
também assinado pelo designer Paulinho Peres, foi inspirada na magia 
da cidade americana referência em entretenimento, Las Vegas. Da 
elaboração à realização, a constante participação do proprietário fez com 
que sua admiração pelo ser e estilo de vida do Batman também ditasse 
os traços do projeto, como na iluminação amena, na predominância 
da cor preta ou na tecnologia da automação controlada pelo próprio 
celular. Encantadoras, as cenas do personagem recriadas com bonecos 
articuláveis estão expostas no geométrico home com pintura preta 
automotiva, desenhado com exclusividade pelo escritório do designer e 
executado por Garibaldi Móveis.
 Na mesma atmosfera, o espelho com linhas retilíneas desenvolvido pela 
Vidros Mano emoldura o estofado de chaise retráteis e reflete, como uma 
obra de arte, o décor do espaço. Ícones do design, as poltronas Coconut e 
a recamier Barcelona somam-se à autenticidade sofisticada do projeto.

 Ao acessar a cobertura, é surreal a sensação do show de iluminação instalado pela Eletro  Centro, que inicia nos pilares 
indo até o teto. A intensidade, o ritmo e a cor estão totalmente conectadas com a batida do som! Uma surpreendente 
experiência inspirada na conceituada Hakkasan Nightclub. Outro ponto alto na iluminação é a escolha dos lustres que, 
apesar de ser um único ambiente, comunicam a singularidade de cada espaço. 
 Todas as TVs, indoor e outdoor, e painel de LED full HD são interligados em uma mesma programação. Os painéis de 
bolhas d’água revestem a coluna e contribuem para o efeito cênico ser ainda mais ousado. O camarote é um espaço à 
parte, marcado pelos bustos dos personagens rivais Batman e Joker, em tamanhos reais. Cartas coringas, símbolo do “gênio 
do crime”, ficam entre a base dupla da mesa design em acrílico, feita sob medida pela Acrilmarco. A máxima em conforto 
está no spa, com banheira de hidromassagem e cromoterapia envolvida pelo inusitado móvel que acolheu a iluminada 
pedra ônix da Marmosul. Esta deslumbrante escolha está igualmente na superfície da bancada do Pub em formato curvo, 
com acabamento em brilhantes pastilhas circulares da Portobello Shop Moinhos, o que demonstra a irreverência do 
profissional na aplicação de belos materiais. Para integrar à área externa e sustentar esta balada particular, o designer optou 
pela estrutura metálica da Esquadrias Macedo.
 Um extraordinário projeto em território gaúcho com vista para uma das mais belas paisagens de Porto Alegre!

SURREAL 
MANSIÓN 
SUSPENSA

Paulinho Peres
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Circuito Onne Decoração

Vanessa Heck

 Após a reforma, essa residência com mais de 20 anos de construção 
ganhou espaços renovados, mais integrados e com mais luminosidade.  O 
Espaço Gourmet de 37 m2, concebido pela Arquiteta Vanessa Heck, da 
Duoline Arquitetura, foi criado para um jovem casal com filho, que adora 
receber amigos com conforto, praticidade e estilo.  O projeto busca, através 
de uma linguagem contemporânea e despojada, criar um ambiente atual e 
descontraído, utilizando linhas retas, tons claros e detalhes em cores vivas, 
como a bancada em laca amarela, executada por Móveis Ramos. 

ONNE&ONLY 65

 O espaço passou a contar também com uma churrasqueira, já que o churrasco era um ponto muito importante para os 
clientes.  As bancadas de pedra, confeccionadas pela M&G Mármores, também entram no mesmo tom off white do ambiente, 
assim como as cadeiras de acrílico transparentes, que criam um contraste com a bancada colorida. Todos os revestimentos 
decorativos das paredes são de porcelanato que, quando iluminados, ganham um efeito especial.  
 O banho da suíte é predominantemente branco e recebeu porcelanato com efeito 3D. Todos revestimentos e metais são 
da Loja Bello Bagno. O bom aproveitamento dos espaços e a aplicação correta dos materiais contribuem para o design de 
interiores e também proporcionam conforto e beleza aos espaços.  
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CONTEMPORÂNEO 
E DESPOJADO 
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Circuito Onne Decoração

 Em meados de 2015, a arquiteta Carina Fraeb foi convidada para criar o 
interior deste apartamento no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A 
cozinha gourmet esteve desde o início no centro do projeto - o casal gosta de 
receber os amigos com pratos especiais. As intervenções estruturais, como a 
integração da cozinha à sala de jantar, já haviam sido concluídas pelo arquiteto Aulus 
Stern, de quem partiu a indicação do nome de Carina para o desenvolvimento 
do passo seguinte. O belo parquet, antes escondido, foi valorizado pelo contraste 
com o ladrilho hidráulico em preto e branco da Ladrilhart. O concreto dos 
pilares foi mantido aparente, enquanto a parede em “L” recebeu revestimento de 
tijolos artesanais, também da Ladrilhart. Para facilitar a circulação no jantar, foi 
criado um banco que abraça um dos pilares. 

 Os móveis foram desenvolvidos pelo escritório de Carina e executados pela Abadi Móveis, inclusive a linda 
cristaleira em louro freijó que lembra os antigos armários de farmácia. No fundo da cristaleira foi usado um tecido 
da Manjabosco Decor|Hunter Douglas valorizado pela iluminação com fitas de led, e compondo com futons e 
almofadas da Manjabosco Decor|Hunter Douglas. 
 A cozinha foi pensada tendo um balcão-ilha com tampo em silestone, da Marmonix, que recebe o cooktop, forno a 
gás, coifa e cervejeira, além de uma bancada baixa em melamina amadeirada com duas cadeiras. Sobre a ilha, junto à coifa, 
foi incorporado um paneleiro metálico. O forno elétrico, micro e geladeira se distribuem ao longo do móvel que recebe a 
antiga cristaleira do casal. A bancada da pia em silestone da Marmonix comporta móveis e máquina de lavar louça. 
 A iluminação buscou criar diversas cenas, dando aconchego e charme ao ambiente.
 A persiana metálica branca com fitas é da Hunter Douglas, fornecida pela Manjabosco Decor|Hunter Douglas. 
Já o lavabo recebeu cuba esculpida em silestone, da Marmonix, papel de parede da Manjabosco Decor e uma estante 
em laca e melamina amadeirada executada pela Abadi Móveis. Fo
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Carina Fraeb
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Arquitetura & Construção

 O projeto Iguaçu, localizado na Av. Iguaçu, nº 537, próximo 
ao entroncamento das avenidas Carlos Gomes e Protásio Alves, 
segue a visão de mundo da dupla de arquitetos: edifícios com 
responsabilidade cidadã. A concepção, explicam, “é como se os 
edifícios fossem eles próprios os moradores do bairro, como se por 
meio deles pudéssemos denotar a personalidade de seus usuários, de 
seus arquitetos, de seus idealizadores”.
 A inteligente estratégia de planta adotada neste projeto foi, ao 
invés de apartamentos voltados para frente e fundos, optaram por 
apartamentos de 103,65 m² dispostos lado a lado, longitudinalmente 
ao terreno. Essa estratégia prioriza as áreas visuais a partir do living 
e viabiliza junção de unidades, formando apartamentos de 207,3 m². 
À frente do empreendimento uma arborizada praça, aos fundos um 
quintal, incorporando o verde à paisagem das unidades. Em uma 
parceria com Heloisa Crocco, o edifício ganhará belos detalhes em 
sua fachada, na forma de painéis, criados com exclusividade pela 
artista. Merece destaque também a escolha de móveis da Saccaro, 
que complementarão o design de interiores do prédio.  
 Márcio Carvalho e Ricardo Ruschel comentam que, na 
realização de cada projeto, há uma diversidade de mentes, marcas, 
crenças, repertórios e diferenças que dialogam em um processo 
de colaboração e co-criação. “Por trás de cada olhar, cada sorriso e 
cada traço que compõe a equipe Iguaçu, uma responsabilidade: a de 
construir hoje a imagem da cidade que será palco para as próximas 
gerações. Esta é a mensagem que queremos deixar sobre o espírito 
do nosso tempo e sobre a nossa responsabilidade”, agregam. Aos 
interessados, vale o registro: o lançamento é um sucesso e já conta 
com poucas unidades disponíveis. O projeto pode ser visitado no 
Lounge Iguaçu, na loja Saccaro até março de 2017
(Av. Nilo Peçanha, nº 2218 - Boa Vista, Porto Alegre - RS).

POR UMA 
ARQUITETURA 
QUE SEJA
SIMPLES, 
MODERNA
E ARTE

Fundada em 2009 pelos arquitetos Márcio Carvalho 
e Ricardo Ruschel, a SMART é um atelier de 
desenvolvimento imobiliário que promove arquitetura 
autoral para a vida contemporânea. Focados em um 
processo de trabalho colaborativo, abrangem desde a 
concepção, projeto, incorporação e execução, sempre 
conscientes da responsabilidade como interventores 
urbanos nas incorporações imobiliárias. 

Ricardo Ruschel, Heloisa Crocco e Márcio Carvalho
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“EM UMA PARCERIA COM 
HELOISA CROCCO, O EDIFÍCIO 
GANHARÁ BELOS DETALHES 
EM SUA FACHADA, NA FORMA 
DE PAINÉIS, CRIADOS COM 
EXCLUSIVIDADE PELA ARTISTA. “
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SUELLEN RIBEIRO JULIANA DAMASIO
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PUFF E POLTRONA ABAPORU

MACDESIGNBR MACDESIGNBRASIL

POLTRONAS AVANT GARDE
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URBANdrops
por Miriam Runge

DÉCOR
 Na decoração teremos a tendência para cores mais escuras: o azul jeans 
vindo em diversos tons, o cinza texturizado e escuro, o verde militar. Apesar 
de muitas cores estarem em evidência, percebemos tons mais fechados, 
introspectivos. O cinza cimento e bem marcado com cores azul petróleo 
aparecerão na moda e na decoração. Os verdes e azuis se repetem, 
esmeralda e lázuli, alguns brilhos e formas geométricas do passado sendo 
recriadas em novas tecnologias de revestimentos... A reinvenção do déjà vu. 
Imaginação e criatividade no melhor estilo pós-modernista!
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miriam@runge.arq.br
 mrungearq  

Miriam Runge é arquiteta e urbanista, atuando na área de arq. 
de interiores, pós-graduada em Design de mobiliário-UCS e 
docente em pós-graduação nas áreas de revestimentos e gestão. 

TENDÊNCIA
 Renovar, Reutilizar Reciclar. Dentro desta tendência super contemporânea, apresentamos 
um trabalho onde aproveitamos móveis que o cliente gostaria de manter. Trocar os tecidos e 
fazer novas composições super luxuosas com almofadas também é uma especialidade da DI 
GERMANY STOFF. Com ampla gama de tecidos disponíveis em sua cartela, e mão-de-obra 
especializada, há mais de 20 anos produz sob medida e renova móveis de luxo, como cadeiras
antigas, poltronas, sofás ou cabeceiras, apostando na tendência mais atual: reutilizar o que é bom,
investir em móveis de qualidade e aumentar sua vida útil apenas reformando e trocando os 
tecidos. Atitude sustentável e super correta no decór. Projeto arq. Miriam Runge e Digermany.
www.digermany.com.br

DRESS & DÉCOR  
 A tendência em revestimentos e também na moda para 
2017 é a busca por texturas naturais e releituras de produtos e
cores que nos remetem a conforto, sensações de tranquilidade
e leveza. O conceito traz texturas de tecidos como a seda, o 
linho, o couro e as tramas mais evidentes. Amarrações, lacinhos
e pontas aparecem compondo as novas coleções, tanto na 
moda quanto na decoração. A sensação causada é de ver algo 
novo, porém com algum traço de algo que já conhecemos. Na 
foto, sandália CHLOÉ, lançamento 2017 que promete ser a 
queridinha do verão!

HAPPY NEW YEAR!!  
 Tranquilidade, força e otimismo sempre! Com estas palavras, queremos 
agradecer a todos os parceiros e fornecedores que estiveram conosco em 
2016. Que 2017 seja um ano para se colher muitas realizações, muita saúde, 
carinho, amigos sinceros e amor!! Feliz 2017!!

COLORS 
 Tons mais fechados, escuros, sem perder 
a luminosidade: esta é a tendência de 
cores e comportamentos. Estamos mais 
introspectivos, olhando para dentro, buscando 
interiormente a energia necessária para a 
criação e a ação exteriores.

ARQUITETURA
 Como homenagem a Zaha Hadid, arquiteta iraquiana-britânica, 
que nos deixou em 2016, apresentamos o Heydar Aliyev Center, na 
cidade de Baku, no Azerbaijão. O complexo de 100 mil m² possui 
biblioteca, auditório, centro de imprensa e reuniões. Destinado a 
programações culturais, inaugurado em 2013, o empreendimento 
tem fachada sinuosa e envidraçada, marca registrada da arquiteta. 
Seus oito andares foram pensados para “acolher, abraçar e direcionar 
os visitantes através dos diferentes níveis do interior”. Segundo 
a arquiteta, um dos maiores desafios seria o desenvolvimento 
arquitetônico da fachada: “A nossa ambição para conseguir uma 
superfície contínua que parecesse homogênea exigiu uma ampla 
gama de construções lógicas de sistemas técnicos para que eles 
fossem integrados no volume”. Zaha Hadid tinha grandes ambições 
cada vez que iniciava um projeto e conseguia alcançar cada uma 
delas com maestria e talento únicos.
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 Inspirado na arquitetura uruguaia, o projeto reflete o estilo de vida 
de quem valoriza experiências dentro e fora de casa. Exclusividade, 
conforto, segurança e privacidade em uma localização consolidada, 
onde a vida acontece a toda hora, com a liberdade para explorar um 
bairro que é a própria extensão da sua casa. 
 Os apartamentos têm áreas privativas entre 230 m² a 265 m², 
todos com três suítes, elevador codificado com acesso privativo, 
living com lareira e ampla sacada e opções de três e quatro vagas de 
garagem cobertas. São quatro coberturas dúplex, duas com sala de 
estar e terraço para a Rua Barão do Guaíba e as outras duas com pé 
direito duplo no living, com orientação para a Rua Dona Augusta ou 
para a Rua Oscar Bittencourt.

Empreendimento

O MAIS NOVO RESIDENCIAL DE ALTO 
                    PADRÃO DO MENINO DEUS

Com assinatura da GND Incorporadora, o mais novo 
empreendimento de alto padrão do Bairro Menino Deus 
já é uma realidade, em ritmo acelerado de construção e 
em lançamento comercial. Trata-se do Eseenci Menino 
Deus, edifício residencial de 12 unidades, na Rua Dona 
Augusta esquina com a Barão de Guaíba. 

ESEENCI:

Fachada

Living da Cobertura com pé direito duplo

Hall Entrada

Área Condominial - Espaço Gourmet 
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 No térreo, o condomínio conta com espaço gourmet, adega 
climatizada, deck, coffee place, brinquedoteca, bicicletário e área para 
preparação de alimentação para eventos. No segundo pavimento, 
há o pub temático. O edifício será entregue com soluções, materiais 
e acabamentos sofisticados, contemporâneos e diferenciados. 
Destacam-se o gerador de energia, esquadrias de PVC, vidros duplos 
nas suítes, pé direito duplo em alguns ambientes condominiais, 
guarita com vidro blindado, porte cochère e pulmões de acesso para 
moradores, visitantes e automóveis.

A GND Incorporadora faz parte de um grupo que atua há mais de 
40 anos no ramo da construção civil, com uma trajetória de inovação 
e altos investimentos em tecnologia. O Eseenci é o primeiro dos 
empreendimentos que a empresa anunciará em Porto Alegre, para 
os próximos 3 anos. Após se estabelecer como um dos principais 
players de alto padrão de Santa Catarina, o objetivo da GND 
Incorporadora agora é se tornar uma das referências da Região Sul 
no conceito de condomínios boutique.        

Área Condominial - Pub

Espaço Gourmet da Cobertura Duplex com terraço

Porte cochère

Living Apartamento

Mais informações: www.eseenci.com.br 
Fone: 51 3391.6500
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Escolha o seu sonho: www.voetri.com

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

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

LIBERTE SEUS

SONHOS
TENHA UMA 

TRI
EXPERIÊNCIA 

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

Apresenta:

GRAMADO
ESPECIAL

E CANELA



Rosa Helena Volk
Secretária de Turismo de Gramado

 A cidade de Gramado, reconhecida como um “case” 
no turismo nacional, construiu sua história de sucesso 
começando pela base. Desde 1973, a disciplina de “Educação 
para o Turismo” faz parte da grade escolar obrigatória da 
rede municipal de ensino. No mesmo ano foi realizado o 
primeiro plano diretor da cidade, que delimitou a altura 
dos prédios e instituiu o estilo arquitetônico, um dos nossos 
maiores diferenciais.
 Gramado como destino turístico foi obra de muitas mãos 
e grandes cabeças. Gestores e empreendedores de enorme 
visão de futuro garantiram a construção do Lago Negro, do 
Lago Joaquina Rita Bier, plantaram hortênsias, criaram eventos 
de sucesso. Sim, o Parque do Lago Negro, nosso atrativo 
mais visitado, não conta com um lago natural. A flor símbolo 
da cidade e que dá nome à região não é nativa. A vocação 
turística da cidade foi alimentada por ações contínuas de 
grande acerto.
 O turismo se tornou nosso vetor de desenvolvimento 
econômico, sendo responsável por 83% da arrecadação do 
município. Hoje, Gramado, no interior do Rio Grande do Sul, 
com população de 35 mil habitantes e sem contar com um 
aeroporto próprio, recebe mais de seis milhões de visitantes por 
ano e tem a maior e melhor infraestrutura turística do Estado. 
 São mais de 13 mil leitos, 180 bares e restaurantes, 54 
atrativos turísticos e 900 estabelecimentos comerciais. Realiza 
eventos de grande reconhecimento nacional e internacional 
como o Festival de Cinema de Gramado, o Natal Luz, a Páscoa, 
entre outros. Mantém sua movimentação turística o ano 
inteiro, nas baixas temperaturas do inverno, com a presença 
da neve que encanta, como destino dos apaixonados e da lua 
de mel, com o colorido das hortênsias no verão e com os 
tapetes de folhas que cobrem as ruas da cidade no outono.
Para comunicar ao mercado turístico, operadores, agentes, 
OTAs e ao público em geral todo o potencial da cidade em 
bem receber, a Secretaria de Turismo mantém o ano inteiro 
um calendário intenso de promoção turística. Mostramos ao 
Brasil e exterior tudo que Gramado tem a oferecer nos mais 
diferentes segmentos, do turismo de lazer, entretenimento, 
negócios, eventos.

Gramado de Luxo
Complementando a série de Roteiros Temáticos, foi 
lançado na 28ª edição do Festuris o “Gramado de Luxo”, 
com consultoria de Paulo Roberto Chiele, especialista 
internacional no mercado de luxo, autor do livro “Luxury 
Branding” e colunista da Revista Onne & Only. 
O guia apresenta uma amostra, com algumas dicas de 
hospedagem, gastronomia e entretenimento para quem 
busca experiências exclusivas e diferenciadas na cidade. 
Outras empresas da região, com certeza, poderiam também 
integrar este roteiro.
O mais comum dos enganos é definir o luxo apenas pelo que 
ele tem de concreto ou visível. Sem dúvida, essa é - e sempre 
será - uma importante dimensão do luxo. No caso de um 

destino turístico, o luxo se revela no requinte superior de 
hotéis, restaurantes e atrações, bem como numa excepcional 
qualidade na recepção, no atendimento e na prestação de 
serviços. Entretanto, a dimensão que mais define o luxo é 
aquilo que poderíamos chamar de “atmosfera”: uma intangível 
aclimatação e ambientação que transforma tudo o mais em 
vivências sofisticadas e exclusivas, traduzidas por sensações 
necessariamente raras. 
 O roteiro Gramado de Luxo apresenta ao seu leitor 
os caminhos e experiências cuja atmosfera os torna 
autenticamente inesquecíveis. 
 Gramado está mirando no mercado de luxo, que está em 
ascensão no Brasil. Com uma população de mais de 170 mil 
milionários, o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking mundial 
de pessoas detentoras de altíssimos patrimônios líquidos, 
liderando a América Latina nessa categoria. Não é por 
menos que as grandes marcas de luxo internacionais estão 
de olho no mercado consumidor brasileiro e têm chegado 
com força ao país. A estimativa é que o mercado de luxo no 
Brasil cresça 25% nos próximos cinco anos.
 Quanto ao turismo de luxo, também temos um forte 
mercado em crescimento. Segundo um relatório da Pangaea 
Network, somos um dos países favoritos a despontar como 
destino diferenciado nos próximos anos. Em suas viagens, 
os turistas brasileiros que consomem o luxo, na sua maioria, 
acabam escolhendo destinos internacionais quando no 
país poderiam encontrar muitas opções de luxo. É isso que 
queremos mostrar com o Roteiro de Gramado.
 O novo roteiro soma-se aos oito demais roteiros 
temáticos já lançados, disponíveis no site www.
gramadoinesquecivel.tur.br/roteiros. São eles: Gramado a 
pé, Gramado Religioso, Gramado para Crianças, Gramado 
para a Melhor Idade, Gramado na Rota do Chocolate, 
Gramado Saúde e Bem-Estar, Gramado e as Tradições 
Gaúchas e Gramado Cidade Criativa.   
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Lago Negro

Chá da tarde no Hotel Rita Höppner

Lago Negro

Igreja Matriz São Pedro

Hotel Saint Andrews

REFERÊNCIA NO
GRAMADO
TURISMO BRASILEIRO

ONNE&ONLY 8584 ONNE&ONLY

Hotel Casa da Montanha
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MAGNÓLIA, 
Gastronomia

UM ESPAÇO PARA 
CELEBRAR COM 
CHARME E GLAMOUR
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Brasatto

Pavlova, uma das irresistíveis sobremesas

Brunch by Fernando Bueno

Sala da lareira

A manequim Magnólia, que 
dá nome à casa

 Bem no centrinho de Canela, o concorrido 
empreendimento gastronômico Magnólia - Cine Gastrô 
Bar oferece sete ambientes diferentes espalhados nos 
seus 600 metros quadrados. 

 O esplendoroso casarão da década de 1950 conta com um décor 
que é uma viagem no túnel do tempo. Os aspectos arquitetônicos 
foram preservados, como as colunas jônicas e as lajotas hexagonais 
de cor magenta da fachada, o pé direito alto, as grandes janelas 
basculantes e a escadaria de madeira marchetada. O interior ganhou 
decoração vintage dos anos 50, 60 e 70. Os azulejos de cor azul e as 
louças cor de rosa do banheiro e o piso de parquet são originais. 

 Os papéis de parede de padrão geométrico ou psicodélico, 
poltronas capitonê de veludo cor cereja e toalhas rendadas de 
tom nude têm inspiração retrô. Os ambientes receberam móveis e 
objetos curiosos garimpados em antiquários da região e do Uruguai 
ao longo dos anos, um hobby dos proprietários, Alan Togni Erthal, 
Fernanda Chies e Rafael Kroeff (também donos do Empório Canela). 
São eletrodomésticos coloridos, como geladeira azul, fogão a gás 
laranja de pé palito e batedeira vermelha, toca-discos, vinis, Troley-
bar, porcelanas antigas e até um guarda-roupa repleto de roupas de 
brechó, apresentadas pela Magnólia, uma manequim que já ganhou a 
simpatia dos clientes. 
 A casa disponibiliza bar, restaurante (três salões), cinema, espaço 
kids e sala para eventos. O cinema, no melhor estilo plenarinho, com 
cinco degraus e aproximadamente 10 assentos, entre sofás e poltronas, 
é um sonho. Nos dias de semana, às 19h30, a sessão de filmes é 
voltada para filmes cult. O destaque do bar são seis torneiras, que 
oferecem cervejas importadas e artesanais alternadas sazonalmente. 
Para o jantar, o cardápio planejado pela premiada Chef Roberta Rech, 

que também comanda a cozinha do querido Empório Canela, dá 
atenção à qualidade de insumos e temperos, oferecendo opções para 
todos os gostos. Dentre elas, merece destaque o Stinko de cordeiro 
(braseado com purê de mandioquinha), o risoto de pato (sobrecoxa 
desfiada, arroz arbóreo, cogumelo shitake e crispy de alho poró) e o 
tortellone com camarões (massa recheada com mussarela de búfala 
e toque de limão siciliano com molho de camarões e manteiga de 
tomilho). Vale ressaltar que há várias e deliciosas opções para quem 
não come carne.  Ainda melhor: você pode fazer tudo na mesma 
noite - bar, restaurante e cinema (tomando um drinque), circulando 
pelos diversos espaços.

Magnólia - Cine Gastrô Bar 
Rua Dona Carlinda, nº 255 - Centro - Canela/RS
Fone: (54) 3278 0102
Aberto de segunda a sábado, das 18h à 1h. 

 /magnoliacanela 
 /magnoliacanela
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Rua Borges de Medeiros,  3533 |  Centro -  Gramado/RS |  Fone (54) 3286 1462 |  rhinogramado@gmai l .com

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

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

 /Rhino Antiquário & Café Gramado   /rhinogramado

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

UM SAFÁRI 
UM GARIMPO

CULTURAL, 

ARTES.
PELO MUNDO DAS

Rhino Antiquário & Café - Gramado
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 O hotel possui 30 apartamentos decorados de forma 
personalizada e que encantam por seus detalhes. Destaque para a 
Suíte Real, Apartamentos dos Príncipes e Cardeal. Da piscina térmica
e coberta, da sala da lareira, leitura e sala do café da manhã pode-se 
apreciar a vista do Lago Negro. O hotel ainda conta com um deck 
ao ar livre, onde os hóspedes tomam o chá da tarde. Nos serviços: 
champanhe e frutas de boas-vindas, serviços de boa noite e decoração
no quarto para momentos especiais estão entre os diferenciais.
 O estilo europeu está presente nos móveis de época, antiguidades
e na arquitetura. Um conjunto perfeito que traduz da melhor forma 
o conforto e o aconchego de todos seus ambientes O verde 
estonteante e a natureza preservada são limitados apenas pelas 
grandes janelas envidraçadas que emolduram o hotel. Conhecido 
como um refúgio tranquilo pelos seus hóspedes, o lugar se destaca 
pela atmosfera romântica e pela natureza que o rodeia.  

Hotelaria

CHARME E REQUINTE EM GRAMADO

ESTALAGEM

 Há mais de 25 anos, o arquiteto Günther Siegfried 
Schlieper, fundador da Estalagem St. Hubertus, iniciou 
seu sonho: oferecer uma hospedagem diferenciada 
e exclusiva em Gramado, junto a um dos mais belos 
cartões postais da região, o Lago Negro. Hoje, está à 
frente da direção do hotel, Mariela Schlieper, que mantém 
os mesmos padrões e diretrizes idealizados pelo pai: a 
busca constante por oferecer serviços personalizados, 
para que os hóspedes possam criar lindas memórias de 
sua estada em Gramado.

ST. HUBERTUS

 A Estalagem St. Hubertus faz parte da Associação de Hotéis 
Roteiros de Charme, um grupo seleto de hotéis que mantém as 
tradições da hospitalidade, serviços e conduta ambiental. Os hotéis são 
selecionados segundo variados perfis, mantendo sua independência e 
personalidade. Em 2015, a Estalagem St. Hubertus foi considerada, 
pelo TripAdvisor, o Melhor Hotel do Brasil, 6º Melhor Hotel da 
América Latina e 9º Melhor Hotel do Mundo. Em 2016, o hotel foi 
considerado o Melhor Hotel da América do Sul em Atendimento.
 
Estalagem St. Hubertus 
Rua Carrieri, 974
Fone: (54) 3286 1273
Gramado/RS
sthubertus@sthubertus.com
www.sthubertus.com 

O VERDE ESTONTEANTE E A NATUREZA 
PRESERVADA SÃO LIMITADOS APENAS 
PELAS GRANDES JANELAS ENVIDRAÇADAS 
QUE EMOLDURAM O HOTEL. CONHECIDO 
COMO UM REFÚGIO TRANQUILO PELOS 
SEUS HÓSPEDES, O LUGAR SE DESTACA 
PELA ATMOSFERA ROMÂNTICA E PELA 
NATUREZA QUE O RODEIA.
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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.
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www.supercarros.ccwww.harleymotorshow.com.br www.hollywooddreamcars.com.brwww.museudeceradreamland.com.br
Km 05 da Rodovia RS 466, 

Bairro Parque Pinheiro Grosso 

O UNIVERSO DO 
ENTRETENIMENTO EM 
GRAMADO E CANELA
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Veja de perto o magnífico 
processo de fabricação de 

cristais através de uma 
incrível apresentação, 
gratuita e aberta para 

todos os públicos.

Hotelaria - Casa da Montanha

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. 
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 Conta, ainda, com estrutura interna e externa que podem ser 
apreciadas o ano inteiro, independente do clima, e serviços exclusivos 
de hotelaria, gastronomia, turismo, lazer e experiências luxuosas. Para 
o relax, uma sala de massagem, piscina térmica, hidromassagem, sauna 
seca e úmida, espaço kids e fitness. Confortáveis bicicletas estão à 
disposição para passeios pelas lindas ruas e bairros de Gramado. 
Sem falar no cartão postal do hotel, um encantador carrossel para 
uso dos hóspedes, brinquedo que nunca sai de moda, tampouco 
envelhece, e faz parte do imaginário de adultos e crianças.
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 Qualidade, raridade e singularidade se faziam presentes na 
materialidade dos objetos e na comunicação distanciada do mundo 
ordinário instaurada pelas marcas. 
 Após as tensões vividas no pós-guerra, associadas aos demais 
impactos das crises plurais midiatizadas a partir de 2008 que 
não mais nos deixaram, mas, principalmente, com as profundas, 
transversais e rápidas mudanças em todas as esferas da vida na 
chamada sociedade pós-moderna, fica evidente que o luxo tinha 
de buscar seu caminho e que, para isso, também precisava mudar. 
Outros valores socioculturais foram se constituindo, considerando 
toda a evolução da tecnologia digital, o avanço das comunicações 
e do transporte, o contínuo processo de individualização, trazendo 
novas formas de ser e estar. De luxo, passamos a luxos plurais para 
dar conta das pressões financeiras, das tensões entre artesania 

Luxo - artigo

SIGNOS DO LUXO: 

(*) Clotilde Perez - Livre-docente em Ciências 
da Comunicação pela USP. Professora da ECA 

USP e da PUC SP. Fundadora e pesquisadora da 
Casa Semio. Líder do GESC3 – Grupo de Estudos 
Semióticos em Comunicação, Cultura e Consumo. 

cloperez@terra.com.br

SINGULARIDADE, RARIDADE, QUALIDADE 
E AURATIZAÇÃO

Clotilde Perez (*)

e produção em grande escala, entre inovação e heritage. Mais 
recentemente, o luxo adentrou nas questões da sustentabilidade, 
em sua versão mais complexa, integrando as dimensões ambientais, 
econômicas, sociais e culturais. Nessa esteira, várias grifes abriram 
suas fundações e museus com causas das mais variadas, mas 
também se conectaram a iniciativas de outras instituições mundo 
afora. Hoje, o luxo experimenta a concretude da vida e se conecta 
às questões mais críveis, passando a ser parte do mundo cotidiano. 
Assim, a Chanel faz seus desfiles em supermercados, check in de 
aeroportos e, mais recentemente, em Cuba, ainda um símbolo do 
comunismo e do anticonsumo. O que estas e outras estratégias 
significam? Que o luxo e em especial algumas marcas de luxo são 
absolutamente conectadas ao zeitgeist, ou seja, estão intimamente 
ligadas aos anseios, aspirações, quereres e inspirações dos cidadãos, 
com suas identidades plurais, contraditórias e em trânsito, sem 
prescindir da auratização que sempre lhe foi e é própria.

Desfile Chanel em supermercado

Desfile Chanel em Cuba
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O universo do luxo tornou-se bastante complexo 
e cada vez mais de difícil identificação por meio das 
referências clássicas que o caracterizavam. No passado, 
os códigos eram mais explícitos, principalmente quando 
considerávamos as dimensões do visível. 

Anúncio 23x31cm Revista Onne&Only.pdf   1   01/12/16   14:16



Música

The Blues     
Alrightis 

 O guitarrista Fernando Noronha iniciou sua carreira em 1997, 
com o lançamento do disco Swamp Blues, produzido por Solon 
Fishbone. Hoje computa oito discos lançados com sua banda, a 
Black Soul. O próximo projeto é uma turnê nos Estados Unidos, 
organizada pela gravadora Worldhaus Music, havendo a possibilidade 
também de uma turnê na Austrália. O guitarrista Solon Fishbone, que 
começou sua trajetória em 1983, comanda a Guitar Garage, uma loja 
focada em instrumentos vintage. Atualmente, estão investindo em 
uma marca própria de instrumentos e captadores. Sammy Hagar, ex-

 O Blues, que nasceu nos Estados Unidos no século
XVII, ligado à cultura afro-americana, influenciou o
surgimento da maioria dos estilos musicais vindouros,
como o jazz, rhythm and blues, rock and roll e a própria
música pop. O renascimento do gênero com força total
nos anos 80, com Stevie Ray Vaughan, B.B. King e Eric
Clapton, criou uma nova e fiel legião de seguidores. A
Revista Onne & Only entrevistou dois ícones do Blues:
Fernando Noronha e Solon Fishbone.

vocal do Van Halen, tem uma guitarra feita à mão por Solon. Além da
música, Solon é um homebrewer nas horas vagas, e desenvolveu uma 
receita em conjunto com a cervejaria Maniba, de Novo Hamburgo: 
a IPA BLUES by Solon Fishbone.
 Sobre curiosidades da carreira, Fernando Noronha comenta que
um dos shows mais marcantes foi o do Festival de Blues da Antuérpia,
em 2003, na Bélgica. “Estávamos dividindo o palco com heróis, como
Coco Montoya e Chris Duarte, e no final fui convidado para tocar 
na canja deles”, explica. Outros dois shows marcantes, agrega, foram
as aberturas para Chuck Berry e B.B. King, em Porto Alegre. Solon 
Fishbone conta que o show de lançamento do disco Instrumental 
Mood, no Teatro São Pedro, foi muito significativo. “O São Pedro é 
um lugar especial. Por alguns momentos colocamos duas bandas no 
palco tocando juntas, já que o disco foi gravado com muitos músicos 
convidados”, refere. Complementa que, pelo aprendizado, também 
foram relevantes todos os shows que fez acompanhando artistas 
de blues americanos. Quanto aos projetos em andamento, estão a 
Gruvorama, uma banda de Soul e Funk instrumental, Guit4rs for the 
Blues, com os guitarristas Danny Vicent, Netto Rockfeller e Fernando 
Noronha, Blues em Dobro, com Fernando Noronha, ou convidados, 
às terças-feiras, no Art&Bar,  e em breve o lançamento de um disco 
novo também está na pauta.

Solon Fishbone

Solon Fishbone Solon Fishbone

Fernando Noronha Fernando Noronha

Fernando Noronha, na abertura do Guns N’ Roses, em Porto Alegre
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ESPECIAL PRAIAS SC

 O paraíso se esconde aqui, a cerca de 400km de Porto Alegre
e 80 km de Florianópolis, onde a natureza presenteou Garopaba
e Rosa com as mais belas praias do litoral catarinense. Localizadas
entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, foram descobertas 
pelos surfistas na década de 70. Suas ondas espetaculares 
atraem turistas de todas as partes do país que procuram por 
suas charmosas pousadas e bons hotéis. Emoldurando o cenário, 
lagoas, montanhas, rios e costões emergem por todos os lados. 
Também não faltam matas, trilhas ecológicas, cachoeiras e diversas
alternativas para praticar o ecoturismo, bem como o turismo de
observação da baleia franca.
 Quem visita Garopaba fica deslumbrado com tanta beleza. 
Ao todo, são nove praias, a maioria delas ideal para a prática do 
surfe. Partindo do norte ao sul, em seqüência, são elas: Gamboa, 
Siriú, Garopaba, Preguiça, Silveira, Ferrugem, Barra, Ouvidor e 
Vermelha. Destaque para Ferrugem e Silveira, que já foram palco 
de diversos campeonatos internacionais. 
 A praia de Garopaba, bem no centro do município, é a que 
oferece maior infra-estrutura, dispondo de vários restaurantes, 
pousadas, hotéis, lojas, postos, farmácias e supermercados. 
 A Praia do Rosa, uma antiga vila de pescadores, ainda preserva 
os aspectos selvagens desenhados pela natureza, mas com a 
arquitetura e serviços de uma cidade serrana. E não é por acaso 
que é considerada uma das 30 Baías Mais Belas do Mundo. As 
ruas pequenas, algumas ainda de terra, muita árvore e vegetação 
de Mata Atlântica e uma praia com areia branca e águas cristalinas, 
são apenas um dos atrativos de pousadas e restaurantes locais.
 Não só o mar e o verde das montanhas enchem os olhos 
dos visitantes, mas também as lagoas, repletas de biodiversidade
e palco perfeito para esportes aquáticos.

Pousadas e Restaurantes
 As pousadas e os restaurantes foram se adaptando à 
paisagem do local. Em estilo rústico chique, os hóspedes podem 
desfrutar do que há de mais confortável no ramo de hotelaria, 
mas não deixam de contemplar o natural. Muita pedra, madeira, 
palha e vidro são usados para compor os projetos de arquitetura 
e decoração. 
 Com lotação máxima para aproximadamente 5 mil pessoas, a 
região se tornou exclusiva. Os estabelecimentos se especializaram 
no turismo sustentável e assumiram responsabilidades de 
preservação, como o recolhimento do lixo que é feito de forma 

particular. Até hoje, poucos caminhos levam os hóspedes e 
visitantes até a praia.

Trilhas e passeios
 A Praia do Rosa tem muitos atrativos para os aventureiros 
que gostam de admirar a natureza. A trilha do Caminho do Rei 
- também chamado de Caminho do Alto do Morro, é o trajeto 
que muitos visitantes fazem regularmente para chegar ou sair 
das dezenas de pousadas e restaurantes localizados naquele 
ponto privilegiado, que mostra o mar de cima, entre os bosques 
de mata nativa.
 O Canto Sul inicia logo em seguida, no final do Caminho do
Rei. Ao final de cerca de 2,5 km de caminhada, a recompensa 
é uma paisagem entre as ondas da Praia do Luz, a barra da 
Lagoa de Ibiraquera e a Ilha do Batuta. As bebidas nas varandas 
refrescam a caminhada pela manhã e também combinam com o 
pôr-do-sol na área.
 Já no Canto Norte, a trilha começa fácil, sobre uma passarela
de madeira na ponta norte da Praia do Rosa, e vai ganhando 
dificuldade ao contornar o costão diante do mar. São cerca de 3
km de subidas e descidas até chegar na deserta Praia Vermelha. 
 O caminho é bem sinalizado, e o melhor é ir parando para 
respirar fundo e apreciar os contrastes incríveis do azul do mar 
com o verde da vegetação. Não há bares no trajeto: só mata 
nativa e bromélias, entre outras espécies.
 Na Praia do Rosa é possível passear por todos os cantos a 
cavalo. O ar serrano sai das lareiras das pousadas e vai para a 
beira da praia, das trilhas, dunas ou campos verdes. 
 Amantes dos esportes radicais estão em casa no Rosa. Na 
maior área para saltar de para quedas de SC, é o lugar perfeito 
para sentir a emoção da queda livre e curtir a melhor vista a 
10 mil pés.

Destination wedding
A Praia do Rosa já é conhecida como destino para casamentos, 
e procurada por casais do mundo todo. A cerimônia pode ser 
só com os noivos, ou com a família e amigos mais próximos. 
A melhor parte é a união de casamento com a lua de mel e 
as comemorações, que podem durar vários dias e incluir um 
coquetel de boas-vindas, jantar e brunch.
 Enfim, são muitos os motivos para desfrutrar, investir e viver
intensamente neste pedaço do paraíso. Tá esperando o quê?

          
                    Por Alline Goulart - Jornalista (TextoCom)
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 A feijoada do tradicional e impecável restaurante Zanoni 
deliciou o público. O sábado de sol, com o DJ Luciano, do Beleza 
Pura, embalando o pessoal, completou a animação. E, para garantir 
o conforto dos convidados, a Toyota Mercosul disponibilizou 
carros para o percurso de ida e volta da festa.
 O Condomínio Rosa Internacional é o segundo 
empreendimento entregue pela Giesta Incorporadora, que já 
projeta para o primeiro semestre de 2017 a conclusão de dois 
novos produtos, estes em fase de acabamento: o exclusivíssimo 
Condomínio Ferrugem Private Residence Golf & Beach Club e o 
edifício Vila Bella Residence Club, em Imbituba.
 O diferencial deste, que é o primeiro empreendimento de 
luxo na região da Praia do Rosa, está na megaestrutura de lazer, 
com piscina de 25 metros aquecida, Reebok Fitness Center, salão 
de festas, salão de jogos, brinquedoteca e muito mais.Outra 
comodidade será a Toyota Hilux que a incorporadora entregará 
ao condomínio, e que fará o transfer com seu motorista particular, 
dia e noite, para o centro do Rosa e seus restaurantes, praia do 
Rosa Sul, Praia do Rosa Norte e Praia do Ouvidor, garantindo 
rápido acesso, conforto e segurança para todos os condôminos e 
seus filhos.
 Além disso, possui 3 lojas na entrada do condomínio, criando 
um minicentro de compras e conveniências, a fim de facilitar a vida 
dos moradores.

Clima 
romântico, 

sabor à 
francesa.

Caminho do Alto do Morro, s/nº (Caminho do Rei) - Praia do Rosa
Fones: (48) 3355 6247 / 3355 6066 / 99982 7112
www.reginagh.com.br | reginagh@terra.com.br

 /bistropedradavigia  |   /pedradavigia

Gastronomia à la 
carte de frutos do 
mar e opções de 
carnes no estilo 
francês em espaço 
intimista e estilizado.

Evento

 Uma grande festa para mais de 600 pessoas reuniu 
proprietários, autoridades, amigos e colaboradores, 
marcando o término das obras do condomínio Rosa 
Internacional. O evento, ocorrido em 29 de outubro, 
teve ainda a presença de muitos interessados em 
adquirir as últimas unidades do empreendimento. Hoje, 
mais de 75% dos terrenos já foram comercializados. 
A expectativa é de que até o final do verão, quando 
Garopaba recebe mais de cem mil visitantes, a 
totalidade dos 94 lotes tenha sido adquirida.

INTERNACIONAL
UMA FESTA 

NO ROSA

As arquitetas do condomínio, Liege Ferreira e Juliane Guenther 
entre os maridos, Fábio Ferreira e Geovane Guenther

Sacha e Tainah Juanuk
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Sandra Giesta,  André Giesta e Rodrigo Caruso, sócio de André nos empreendimentos

André Giesta entre o amigo Geraldinho Duarte Martins e Alfio Lagnado, 
fundador da Hang Loose e sócio de André em todos empreendimentos
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www.waleskaburlacenko.com

Rua Santa Rita, 353 | sala 02 | Centro | Garopaba/SC  | fones 48 3254 0283        48 99958 0621         51 99714 2290

Construtora | Administradora de Obras Arquitetura | Interiores | Paisagismo

HÁ 16 ANOS REALIZANDO SONHOS
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Pousada - Morada da Prainha

 A respiração fica suspensa quando se avista de cima do morro 
a Praia da Silveira, uma pequena baía que guarda grandes encantos. 
Distante apenas 1,5 quilômetros do centrinho de Garopaba (Santa 
Catarina), a Silveira é um oásis de beleza e tranquilidade. Para uma 
temporada de deleite, com conforto e modernidades, a Morada da 
Prainha é uma excelente pedida. 
 São seis cabanas e quatro studios para os hóspedes, com total 
privacidade, todos de frente para o mar, além do prédio do lobby e 
do café da manhã. As cabanas contam com churrasqueira, varanda 
com rede, mesa e cadeiras. Os studios, com aprazíveis varandas. 
 A Morada da Prainha oferece serviços de camareira, wi-fi, 
estacionamento, piscina, sala de massagem, estúdio de pilates, 
um espaço gourmeteria para funções gastronômicas e de 
confraternização, cadeiras, guarda-sóis e toalhas de praia. 
www.moradadaprainha.com.br

PARAÍSO 
EM FRENTE 
AO MAR
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Um blend de informação e 
bom gosto, estilo e sofisticação.

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

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

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
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 Idealizado pelo casal Juliana e Junior Maroso, o Ovo Gastronomia
surgiu após uma pesquisa gastronômica realizada no estado de 
Goiás, junto à Comunidade Engenho, onde está localizado o Sítio 
Histórico Kalunga, em Cavalcante. No local, vive uma comunidade 
quilombola. “Pesquisamos os primórdios da alimentação do povo 
brasileiro, os temperos, os hábitos. A comunidade se mostra especial, 
pois mantém vivos vários aspectos históricos da nossa gastronomia”, 
comentam. Além disso, a ideia partiu de uma necessidade. Juliana 
conta que sentia falta de uma coisa bem simples: feijão com gosto 
de feijão. Ao frequentar grandes restaurantes, o casal notou que os 
pratos, feitos em larga escala,não tinham gosto, explica Juliana. 
 A escolha pelo nome do restaurante nasceu da paixão e 
admiração pelo alimento. Durante a pesquisa, descobriram que o 
povo Kalunga cultua e endeusa o OVO, e foi daí que nasceu a ideia, 
completa Maroso.

 Experiente sommelier, Maroso, também à frente do Haus Burger
Bar, seleciona os vinhos e cervejas artesanais da nova casa. Ao meio-
dia, o restaurante serve muitas saladas, legumes, feijoada, carnes, 
massas, peixes e sobremesas. Uma das grandes atrações da casa é o
à la minuta. À noite, a intenção dos empresários é que o restaurante
se torne referência em gastronomia regional, apresentando o 
melhor churrasquinho da cidade, com cortes seletos, como wagyu,
camarão de pesca artesanal, e carré de cordeiro.
 No Ovo Gastronomia, o décor com cores de tons pastel, sacas
de café, barricas de vinho, panos de pratos espalhados pelas paredes,
résteas de cebola e alho, flores, temperos e plantas dá um clima 
aconchegante ao local. A sonorização e o conforto acústico ficaram 
por conta da DTS Cinema em Casa, e a play list foi pensada pelo 
jornalista, DJ e apresentador da rede Atlântida Rodrigo Adams.
 A comida é saborosa, os pratos são preparados com ervas, 
óleos diferenciados e especiarias. Um tempero refinado, elaborado 
em uma cozinha que é um verdadeiro teatro. Visível aos olhos dos 
clientes, todo o processo de preparo dos pratos pode ser conferido 
ao vivo. Atendem no máximo 150 pessoas por dia, no almoço. 

Rua Desembargador Esperidião de Lima Medeiros, nº 389
Fone: (51) 3573-7026
www.ovogastronomia.com.br

Gastronomia

OVO GASTRONOMIA

COMFORT FOOD

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

Experimente a BENEDETTA.
Uma legítima American Lager, novidade exclusiva da Babbo.
Para amantes de cervejas artesanais. Abençoado sabor!

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! 
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Arte:  Yuji Schmidt

CENTRO COMERCIAL NOVA OLARIA
Rua Lima e Silva, 776  -  CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE/ RS 

(51)  3221-3122 - tarde/noite

RECOMENDAÇÕES 

Por Sergius Gonzaga

01) Enclausurado - Ian McEwan
De dentro da barriga da mãe, um feto reflete sobre as vozes que 
ouve do mundo, especialmente a da mãe e a do tio que, juntos, 
planejam o assassinato do pai da criança para apoderarem-se 
de seus bens. A situação, aparentemente inverossímil, torna-se 
divertida e persuasiva ao leitor graças à destreza técnica e à 
força do registro da realidade obtidas pelo escritor inglês. Um 
dos pouquíssimos livros de ficção de alta qualidade a figurar 
nas listas da imprensa brasileira dos mais vendidos em 2016, 
listas compostas, em geral, por obras de categoria duvidosa. 
(Companhia das Letras)

02) Cinco Esquinas - Mario Vargas Llosa
Recém traduzido, este último relato de Llosa – ainda que não 
alcance a genialidade de Tia Julia e o escrevinhador, A cidade e 
os cachorros, Conversa na Catedral, A festa do bode e A guerra 
do fim do mundo – reafirma mais uma vez suas qualidades de 
narrador. Espécie de mural da sociedade peruana, no ocaso 
da ditadura de Fujimori, centrado na utilização da imprensa 
marrom por asseclas do ditador, Cinco esquinas é também um 
romance percorrido por erotismo transgressor e problemas 
da moralidade política e privada, temas recorrentes na obra do 
autor. (Alfaguara)

03) Submissão -  Michel Houellebecq
Nessa espécie de romance distópico, mas com forte acento 
realista, Houellebec produz a obra de ficção mais polêmica 
da década. Ao tratar diretamente das questões de poder 
e de identidade cultural, foge da exibição da vida íntima e 
da metalinguagem, temáticas um tanto aborrecedoras das 
narrativas contemporâneas. O assunto candente – a conquista 
do estado francês por um líder muçulmano –  impregna este 
relato (que incendiou uma Europa hesitante entre a aceitação 
e a negação cultural dos imigrantes) de grande impacto. Ainda 
que preso a recursos literários tradicionais, o texto seduz o 
leitor. (Alfaguara)

04) As Benevolentes - Jonathan Littell 
Talvez o mais denso romance do século XXI, exigindo do 
leitor um prévio conhecimento do nazismo e do Holocausto. 
A vasta narrativa centra-se na história de um jovem culto da 
elite alemã que ingressa na SS e, pouco a pouco, vai perdendo 
sua humanidade, sendo arrastado pelo fanatismo ao centro do 
horror. Littell tenta decifrar o grande enigma: como indivíduos 
sensíveis e intelectualizados puderam integrar - sem maiores 
remordimentos - brutais grupos de massacre e extermínio. 
Mais do que um relato sobre a banalidade do mal, trata-se de 
uma investigação sobre o poder das ideologias em desencadear 
forças demoníacas latentes no coração do homem. (Alfaguara)
 
05) Ninguém Escreve ao Coronel - Gabriel García Márquez
Obra-prima absoluta. Novela de 90 páginas sobre um velho 
coronel que participara das intermináveis guerras civis 
colombianas e que, em situação de miséria, ao lado da esposa, 
espera a pensão que o governo prometera conceder aos ex-
combatentes. O drama financeiro mescla-se com o drama 
afetivo, pois seu único filho fora assassinado. Celebração da 
coragem, da resistência e do orgulho humano, o texto tem 
ressonâncias de O velho e o mar, de Hemingway, não só pela 
determinação do coronel – idêntica a do pescador Santiago – 
mas pelo tipo de linguagem, enxuta, despojada, reduzida apenas 
ao essencial. (Record)

Literatura

DE LEITURA 
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06) Crime e Castigo - Dostoiévski
Quem sabe aproveitar as férias para ler ou reler (em regra, é 
lido na adolescência) um dos três mais importantes romances 
já escritos na história da literatura – os outros seriam Dom 
Quixote e Guerra e Paz. Nele, estão expostos os males da 
modernidade sob uma ótica reacionária: a perda das certezas, a 
morte de Deus, a angústia, a solidão do indivíduo na metrópole, 
a arrogância do ser que se alça como vontade e potência em 
mundo dessacralizado. Narrativa tensa, dramática, grandiosa. 
Trata-se, sobretudo, de tortuoso mergulho na sofrida alma 
humana. Ler obrigatoriamente a edição traduzida diretamente 
do russo por Paulo Bezerra. (Editora 34)

07) Delta de Vênus Erótica - Anaïs Nin
Soberbo livro de contos eróticos/obscenos – possivelmente o 
melhor do século XX no gênero – escrito pela companheira 
de Henry Miller, que o supera amplamente em imaginação 
pecaminosa e crepitante voltagem dos sentidos. Anaïs inventa 
uma intensa galeria de homens e mulheres dispostos à mais 
completa exaltação sexual, a paixões físicas vertiginosas, a 
pequenas e (por vezes) fortes perversões, ao voyeurismo 
e ao exibicionismo. Tudo em nome da busca do prazer, do 
desfalecimento corpóreo e da ânsia por volúpias infinitas. 
Alguns contos roçam nos limites nebulosos da pornografia. 
Leitura estimulante. (L&PM)

08) O Céu de Lima - Juan Gómez Bárcena
Hilariante e ao mesmo tempo melancólico romance de estreia 
de um jovem narrador espanhol de alta qualidade. Em 1905, dois 
jovens limenhos resolvem pedir um livro ao consagrado poeta 
espanhol Juan Ramón Jiménez (futuro Prêmio Nobel), valendo-
se de uma mistificação: criam uma jovem solitária e romântica, 
Georgina Hübner, que lhe escreverá cartas arrebatadoras. Após 
um tempo, o poeta decide viajar para Lima, em busca da mulher 
de sua vida. Um dos rapazes, contudo, apaixonara-se por sua 
própria invenção e não quer matar Georgina. A partir desta 
história verdadeira, desenvolve-se o fascinante relato. (Alfaguara)

09) Brasil: uma Biografia - Lilia M. Schwarcz e Heloísa 
M. Starling 
Magnífica e profunda visão caleidoscópica sobre a história 
brasileira, abrangendo os mais variados temas, perfeitamente 
interligados: da análise da sociedade aos valores e costumes; 
da cultura ao pensamento; da vida coletiva à vida privada; da 
realidade política às instituições públicas; das crenças e saberes 
às ideologias; dos erros históricos aos avanços ocorridos no 
transcurso dos séculos. Toda esta suma do Brasil expressa em 
um estilo claro e elegante, sem pedantismos e sem jargões 
populistas. (Companhia das Letras) 

10) Pensadores da Nova Esquerda - Roger Scruton 
Polêmico, virulento e brilhante ataque do filósofo conservador, 
Roger Scruton, a figuras carimbadas do pensamento 
esquerdista do século XX, como Gramsci, Lukács, Althusser, 
Sartre, Habermas, Foucault e outros. O relativismo moral, a 
estreiteza intelectual e as incongruências de suas ideias são 
asperamente questionadas em estilo corrosivo. Falta, talvez, a 
Scruton um compreensão mais nítida da época onde estas 
ideologias se originaram e faziam algum sentido, mas o texto é 
leitura obrigatória para quem se interessa por temas filosóficos 
e políticos. (É Realizações Editora)



128 ONNE&ONLY

FAZ &ACONTECE
Vão aqui alguns eventos bacanas 
e dicas  de passeios que fogem da 
rotina. Espero que gostem.

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

Variedades

ATLÂNTIDA ARTE
A Gravura Galeria de Arte produz mais uma edição do Atlântida 
Arte. A partir de 21 de janeiro, o público poderá conferir obras de 32 
artistas - sendo 10 estreantes - em Atlântida. Durante o verão, uma 
vez por mês, as obras são trocadas por outras, dos mesmos artistas. 
Esta será a quarta edição do projeto, na Av. Paraguassu, 4.200. 
Mais informações em: (51) 3333-1946 e www.gravuragaleria.com.br

MOSTRA ELITE DESIGN 
A empresa gaúcha Elite Design abre a 1ª Mostra de arquitetura, 
decoração, paisagismo e design. Comandada por Paulo Pedroso e 
Flavia Sffair, promete movimentar a agenda do mercado em 2017 
e já tem data marcada: a abertura será no dia 22 de setembro e 
permanecerá por, aproximadamente, 60 dias. Serão dois meses para 
a visitação dos apaixonados pelo assunto, consumidores e estudantes, 
com exposição do que há de mais moderno no segmento. Os 
ambientes serão projetados pelos mais atuantes profissionais do RS, 
tendo como pano de fundo os mais importantes fornecedores de 
todos os segmentos deste mercado. 
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Não quer abrir mão de umas delícias durante o 
verão em Porto Alegre? Uma fugidinha na dieta? 
Aqui vão três dicas de estabelecimentos que te 
oferecem, além de boas refeições, ótimos lugares 
para encontrar os amigos e aproveitar as férias ou 
um happy hour depois do trabalho: 

BISTRÔ DA TRAVESSA
Ambientado com luz de velas e arte, nasceu da vontade do chef 
Diego Timm em transformar em negócio sua paixão pelas pizzas, 
até então feitas sob encomenda ou para eventos. Após sete anos de 
sua abertura, em 2016 passou por reforma e está com a capacidade 
de atendimento ampliada. Quem for à encantadora Travessa dos 
Venezianos encontrará um ambiente com dois salões, área externa 
e espaço exclusivo para pequenos eventos, para receber amigos 
como na sala de casa, com a estrutura e o conforto do serviço do 
Bistrô. A pizza artesanal, leve e crocante, é servida à xadrez, na tábua, 
com recheios tradicionais e combinações inovadoras.
Fica na Cidade Baixa, na Travessa dos Venezianos, nº 25.
Horário de funcionamento: de terça à domingo, das 19h às 23h30. 
Fone: (51) 3516 1716. 

SWEET BROWNIES
Mãe e filha, Lucila e Hélade Antypas, inauguraram em abril, no bairro Petrópolis, a Sweet Brownies. Aconchegante e charmoso, o empreendimento 
localizado na Av. Pirapó, nº 9, espera os clientes para saborear seus brownies de diversos sabores, bolos caseiros, tortas de brownie, biscoitos e 
salgados. Toda a matéria-prima utilizada para a confecção dos produtos é de primeira qualidade, tanto de marcas nacionais como importadas, 
e a produção é artesanal. A Sweet também atende por encomendas para eventos com opções doces em porção mini e lembrancinhas. 
Horários de funcionamento da loja: segunda-feira, das 14h às 19h; de terça a sexta-feira e feriados, das 10h às 19h; e aos sábados, das 10h às 
18h.  Fone: (51) 3109 9004 (51) 99993 9002.

HAMBURGUERIA 051
Sob comando do DJ Gabriel Rodrigues, conhecido por tocar nas 
festas mais badaladas do Estado, a hamburgueria localizada no Mon’t 
Serrat oferece diversas opções de hambúrgueres, saladas, cervejas 
artesanais e sobremesas de dar água na boca. Os lanches levam os 
nomes dos bairros de Porto Alegre, com destaque para o Ipanema: 
totalmente vegano, com pão de abóbora. A 051 fica na Rua Tenente 
Coronel Fabricio Pillar, nº 93.  Fone: (51) 3377 3680. 
Horário de funcionamento:
de terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite.
PS: A Hamburgueria também funcionará na Praia de Atlântida nos meses 
de dezembro a março. No litoral, as delicias podem ser experimentadas 
na Avenida Central, nº 5.
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Marcelo Hubner

Paulo Pedroso e Flavia Sffair
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Mercado Imobiliário

 Comandada atualmente pelos sócios Julio Cesar Soares da Silva, 
Giuliano Spolavori e Iara Barth, a Guarida é uma das maiores empresas 
imobiliárias do Brasil. Possui uma estrutura com mais de 800 profissionais, 
que atendem cerca de 100 mil clientes na administração de aluguéis e 
condomínios, e na compra e venda de imóveis. A empresa conta hoje 
com mais de 20 agências no Estado e projetos para a expansão da marca. 

 A Guarida Imóveis, fundada em 1977, tem sua história 
pautada pelo empreendedorismo e inovação. A empresa 
teve sua primeira sede em uma sala alugada de 25 m². 
Já nessa época era claro o objetivo dos três sócios, 
Ayron Juarez Soares da Silva, Iandara Maria Soares da 
Silva e Ederon Soares da Silva: queriam transformar seu 
pequeno escritório em uma grande empresa. Como 
resultado do perfil investidor dos empresários, a Guarida 
adquire, em 1983, sua primeira sede própria, com 170 m². 
Os anos seguintes foram pautados por muito trabalho 
e capacitação. Em 2011, para ampliar sua atuação no 
mercado de vendas e aumentar a carteira de oferta de 
imóveis aos clientes, a Guarida Imóveis implantou uma 
rede de franquias. Além da solidez que a marca Guarida 
conquistou em 39 anos de atuação, o franqueado assume 
um negócio respaldado pela estrutura diferenciada que a 
empresa oferece aos seus parceiros. 

RECONHECIMENTOS
 Ao longo da sua trajetória, a Guarida já conquistou uma série 
de reconhecimentos. Entre eles: Melhores Empresas para Trabalhar 
RS, Brasil e América Latina do Great Place to Work Institute, Top of 
Mind da Revista Amanhã, Top Ser Humano, Marcas de Quem Decide 
do Jornal do Comércio e Qualidata, e Prêmio Responsabilidade 
Social Assembleia Legislativa RS. Também recebe, há três anos 
consecutivos, o Selo de Excelência em Franchising da ABF, concedido 
às empresas que se destacam nos quesitos qualidade, excelência em 
serviços e relacionamento com suas franquias. Em 2013, a FIDAGH 
(Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana) 
premiou a Guarida na categoria Excelência Empresarial, com o case 
da Universidade Corporativa Guarida – fundada em 2002 com o 
objetivo de proporcionar o desenvolvimento humano e técnico dos 
colaboradores. O prêmio foi recebido ao lado de grandes empresas 
mundiais em cerimônia no Panamá. 

GRUPO GUARIDA
 A empresa consolidou, em 2016, seu programa de governança 
corporativa e passou fazer parte do Grupo Guarida, que engloba as 
empresas Guarida Imóveis, Guafran e Guasegs, prestando serviços 
nas áreas de administração de aluguéis, condomínio e venda de 
imóveis, franquias imobiliárias e corretora de seguros. A empresa 
tem como visão crescer sustentavelmente e ser referência nacional 
em serviços imobiliários de qualidade e, para isso, desenvolveu um 
amplo programa de melhoria em todos os seus processos, alicerçado 
nas normas da ISO 9001. Foram elaborados novos programas de 
capacitação e desenvolvimento da equipe de colaboradores, apoiados 
na universidade corporativa. A imobiliária também implantou novas 
tecnologias para aumento da produtividade e qualidade da entrega dos 
serviços prestados.

GUARIDA IMÓVEIS: EM 2013, A FIDAGH (FEDERACIÓN 
INTERAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 
GESTIÓN HUMANA) PREMIOU A GUARIDA 
NA CATEGORIA EXCELÊNCIA EMPRESARIAL, 
COM O CASE DA UNIVERSIDADE 
CORPORATIVA GUARIDA

Fachada da agência Matriz na Av. Protásio Alves, 1309.

Dr. Julio Cesar Soares da Silva recebe o prêmio da FIDAGH (Federación Interamericana 
de Asociaciones de Gestión Humana) na categoria Excelência Empresarial.

Em 2016, os sócios da empresa recebem o prêmio Marcas de Quem Decide 
como a imobiliária mais lembrada pelos gaúchos.

Em 2014, a Guarida foi eleita a 35º 
melhor empresa para trabalhar na 
América Latina pelo instituto Great 
Place to Work (GPTW). Na foto, o Dr.  
Julio Cesar Soares da Silva recebe o 
prêmio em uma cerimônia em Miami. 

39 ANOS DE PARCERIA
                    COM OS GAÚCHOS
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 Entrega rápida e 100% segura;
 Mais de 50 milhões de entregas realizadas;
 Programação e manuseios sistematizados;
 Serviços monitorados, prazos fechados;
 Preços especiais para grandes quantidades;

 Imprime e entrega documentos bancários, informativos, etc.

Atendemos RS e principais capitais do Brasil.

www.fastermail.com.br 
51 3021.6464 / 0800.601.4321

QUER
QUE CHEGUE 

BEM?

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

Múltiplas soluções em postagem

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

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

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

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

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

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

Dra. ALINE HANKE STERN TOVO
Ortodontista e Ortopedista Facial

Especialista em Ortodontia e Ortopedia 
Facial - Hospital de Reabilitação de 

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

alinetovo@gmail.com

Dr. MAXIMIANO FERREIRA TOVO
Odontopediatra

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

áreas de Cariologia e Promoção da Saúde 
da Ulbra-RS desde 2001
maxftovo@gmail.com
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Cirurgia Plástica - Dr. Antônio Carlos Minuzzi Filho
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 Uma das principais queixas de minhas pacientes é relacionada 
aos sinais precoces do envelhecimento facial.
 A principal modalidade de tratamento que utilizo hoje para 
atenuar os sinais do tempo, melhorar a qualidade da pele e destacar 
as linhas de beleza da face é a LIPOENXERTIA, ou seja, o enxerto 
de gordura no rosto ou LIPOESCULTURA FACIAL.
 É provado cientificamente que perdemos o volume de gordura 
do rosto durante o processo de envelhecimento, e este é um 
dos principais fatores para o aparecimento de diversos sinais que 
incomodam os pacientes.
 Sugiro o início precoce da reposição de gordura facial, entre os 
30 e 40 anos. Novas sessões de lipoenxertia devem ser repetidas 
de acordo com a necessidade de cada paciente ao longo de toda a 
vida. Acredito que desta forma alcançamos resultados mais naturais 
e harmônicos.
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Os segredos para a 
manutenção de um rosto 
jovem e saudável

LIPOESCULTURA 
FACIAL 

 Trabalhos científicos já comprovaram a impressionante melhora 
da qualidade da pele que os pacientes têm com o enxerto de 
gordura na face. Obviamente este tipo de cirurgia deve ser feito 
por cirurgiões plásticos especializados, pois é necessário um 
conhecimento detalhado de toda anatomia do rosto e das áreas 
doadoras de onde será retirada a gordura. 
 A recuperação costuma ser rápida, em torno de uma semana, e 
os resultados precoces, praticamente sem cicatrizes. 

“SUGIRO O INÍCIO PRECOCE DA REPOSIÇÃO DE GORDURA FACIAL, ENTRE OS 30 E 40 ANOS. 
NOVAS SESSÕES DE LIPOENXERTIA DEVEM SER REPETIDAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE 

CADA PACIENTE AO LONGO DE TODA A VIDA.”
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Loja 1: Av. Paraguassú 2044 | Xangri-lá / Loja 2: Av. Central, 190 | Atlântida 

A qualidade e o sabor que você encontra em Xangri-lá, agora também disponíveis 
para eventos, festas de aniversário e restaurantes em Porto Alegre.

Entre em contato: 51 9576 6754 e 51 8149 0393.

Para melhor servir, também estamos no Centro de Atlântida.

DICAS DA

GIGI

Compras - por Georgiana Fauri

TÁ FICANDO QUENTE!
Como o verão já deu as caras por aí, separei duas dicas bacanas de acessórios 
que complementam um look básico, deixando ele superestiloso pra enfrentar 
o calorzinho que já chegou! São duas marcas superbacanas que vão dar o que 
falar e prometem fazer a cabeça da mulherada nessa estação: Maria Mello’s e 
Ísis Maria. Te prepara! Espia só:

#ficadica #dicasdagigi

Alpargata Ísis Maria
em couro com sola de borracha, 
superestilosas e confortáveis, são 
perfeitas para os dias quentes

Isis Maria Alpargatas: 51 98341 7000Maria Mello”s: 51 99661 1161

Colar em elos da Maria Mello’s
folheado fica lindo com uma 
camisa ou um vestido, deixando a 
gente elegantérrima!
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Mkt + Branding

 Exemplos temos muitos. No mercado da hotelaria e aluguel 
por temporada, o “Airbnb” inovou através de um aplicativo fácil 
e ágil, que disponibiliza hospedagem em praticamente todas as 
cidades do planeta. No ramo da mobilidade, o “Uber”, que não 
possui nenhum carro de sua propriedade, disponibiliza através de 
parceiros uma frota mundial para atender seus usuários. Outro 
exemplo importante é a “Apple”, que a cada lançamento entrega 
um novo design, novas tecnologias, novas experiências e, o mais 
importante, a satisfação de seus clientes através da qualidade e 
usabilidade, facilitando as suas vidas.
 Todas as empresas inovadoras que estão conquistando a 
cada dia uma fatia importante do mercado focam sua atuação no 
preenchimento de lacunas não observadas pelos seus concorrentes
e na conexão das pessoas com os seus produtos e serviços. A nova
economia tem como base estratégica principal o “comportamento 
humano”, que é a chave para a inovação. Hoje, temos que pensar 
no consumidor como um “ser único”, que tem desejos distintos, 
opiniões, individualidade plena e um estilo de vida muito particular.
Porém ele está conectado em rede. Para inovarmos constantemente 
temos que também descobrir nesse “ser único” em que rede ele 
está, com quem ele se relaciona, quais locais ele frequenta, seus 
hábitos, seus desejos individuais e coletivos. Enfim, a satisfação do 
indivíduo e da sociedade de consumo nunca esteve tão em alta. 
A inovação está completamente ligada à qualidade de vida. Não 
importa o segmento em que você atua, o importante é que você 
possua produtos e serviços que façam a diferença no cotidiano das 
pessoas, dos consumidores, dos usuários e do mundo que elas se 
relacionam. A grande vantagem competitiva de hoje é a velocidade 

Clairton Braun
Especialista em marketing, 

branding e gestão
clairton@cbraun.com.br

www.cbraun.com.br

Clairton Braun

Inovar não é mais uma pauta para o futuro, mas uma 
pauta para o presente. Uma base para estabelecer es-
tratégias, metas, aprimorar diferenciais competitivos e 
entregar valor em produtos e serviços. 
O que muitas empresas e profissionais ainda não en-
tenderam é que inovar não depende exclusivamente 
de inventar um novo produto, um novo serviço, um 
novo mercado. Vivemos em uma era que “inovar” tam-
bém é “reinventar-se”, entregando novos conceitos, 
agilidade, comprometimento, valor e satisfação. 

na qual você e a sua empresa conseguem apreender e se adaptar 
ao mundo de comportamentos, entregar boas experiências de 
compras e solucionar problemas.
 Inovar é estabelecer vínculos com seus clientes, transformar 
produtos e serviços em hábito de consumo, para que eles se tornem 
essenciais e acompanhem o desenvolvimento da “rede” onde 
o “ser único” vive e convive. As marcas, empresas e profissionais 
devem abrir as suas mentes, mas não somente para pensar fora da 
caixa, mas para construir uma nova caixa, a partir de seu próprio 
negócio, fazendo alguns questionamentos: Como posso inovar no 
mercado que estou hoje? O que posso fazer de diferente para o 
meu cliente? Como posso ser relevante no comportamento desse 
novo consumidor? 
 Perguntas importantes, com uma única resposta: temos que 
ter “curiosidade empresarial”. Não podemos mais aceitar e ter 
somente como base nossas experiências e o que fizemos até 
o dia de hoje em nossas empresas. Temos que ser curiosos. O 
“inovador é curioso”, sabe tudo sobre seu negócio e não sabe 
nada sobre o seu negócio. Inovar é deixar as quatro paredes 
de seu escritório e partir em busca de informação, explorar o 
mercado, acompanhar o crescimento tecnológico, vivenciar cases 
de sucesso, ter experiências, viver ativamente na sociedade e 
conhecer o seu antigo, atual e novo consumidor.  Entender o comportamento humano e as redes de 

relacionamento é vital, acreditem. Mesmo que sua empresa seja 
referência no mercado, não se acomode, construa uma nova caixa 
usando a sua experiência, porém seja curioso, pois sua caixa deve 
fazer a diferença para uma sociedade de consumo conectada e 
sedenta por inovações que sejam relevantes para suas vidas.
 A dica de livro que tenho para hoje é “TUDO QUE VOCÊ 
PENSA, PENSE AO CONTRÁRIO”, de PAUL ARDEN. Uma 
publicação que vai fazer você pensar, muito. 
 Que todos tenham um 2017 de muita curiosidade e inovação. 
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Inovação, principal agenda das organizações mundiais. 

CONSTRUA UMA 
NOVA CAIXA”

INOVE,“

Tecnologia e aplicativos que facilitam e conectam pessoas e marcas.

Temos que ser curiosos, o “inovador é curioso”. 

 A nova economia tem como base estratégica principal o 
“comportamento humano”, que é a chave para a inovação. 

Inovar é deixar as quatro paredes de seu escritório e conhecer 
o seu antigo, atual e novo consumidor. 

Sua caixa deve fazer a diferença para uma sociedade de consumo conectada 
e sedenta por inovações que sejam relevantes para suas vidas.

Uma publicação 
que vai fazer você 
pensar, muito.
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F: 3342 5427 | contato@leokurylo.com.br |  Dj Leo Kurylo

DJ Léo Kurylo
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A Kinder pratica a verdadeira terapia do amor em tudo que faz, até nas brincadeiras.
Mas para continuar essa atividade, precisamos da sua ajuda. O imposto de renda que você 
paga todos os anos pode ajudar diretamente quem atua há mais de 25 anos na reabilitacão 
e educação de crianças com deficiências múltiplas. Faça já a sua doação deduzindo 6% 

(Pessoa Física) ou 1% (Pessoa Jurídica) do IR. Não deixe para depois. A data limite é 30/12/16.

VOCÊ VAI SENTIR A MELHOR SENSAÇÃO DO MUNDO.

www.kinder.org.br | 51 3354 4700

Bolhas de sabão duram segundos.

Sua doação dura uma vida.

Centro de Integração 
da Criança Especial
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ONDE ENCONTRARONNE
CIRCUITO

DECORAÇÃO

Acrilmarco - Acrílicos São Marcos
Rodovia VRS -315, Km 04 - Cx. Postal 11
São Marcos/RS 
Fones (54) 3291 1757 / 3291 5116
vendas@acrilmarco.com.br
www.acrilmarco.com.br

Abadi Móveis
Rua Saturno, 202
Novo Hamburgo/RS
Fone (51) 9116 1940 / 9193 1172
v.abadisoares@gmail.com

 /abadi móveis

Bello Bagno
Av. Cristovão Colombo, 1128
Fone (51) 3346.5888
bellobagno.com.br

 /Bello Bagno 
 /bellobagno

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

 /carina-fraeb-arquitetura

Carlos Lemos
Arquiteto
Rua Luciana de Abreu, 471 - sala 1102
Fones (51) 3012 0420 / 9981 4711
Porto Alegre/RS
carloslemos@carloslemos.com.br
www.carloslemos.com.br

 arquitetocarloslemos

Eletro Centro
Rua Germano Leuck, 828
Estância Velha/RS
Fones (51) 3065 4668 / (51) 99969-6932
(51) 98059 9017 (WhatsApp)
eletrocentronh@hotmail.com

 /Eletro-Centro-Materiais-Elétricos

Esquadrias Macedo
Rua das Pedreiras, 2025
São Leopoldo/RS
Fones (51) 99228 8608
(51) 99239 6648 (WhatsApp)
esquadriamacedo@hotmail.com

INDOOR • INSHADE • OUTDOOR • OBJETOS

Coleção Capadócia
Design Roque Frizzo

Em mais de 70 lojas no mundo • saccaro.com
Saccaro Porto Alegre • Av Dr. Nilo Peçanha, 2218 • Bairro Boa Vista • 51 3328.1444

ASG_0074_16L_AN_230x300_PORTO_ALEGRE.indd   1 01/12/16   15:53

Frazzon Iluminacão
Av. Goethe, 137
Porto Alegre/RS 
Fone: (51) 3024 3224
www.frazzon.com.br

Garibaldi Móveis
Rua Batista Gobbo, 53
Carlos Barbosa/RS
Fones (54) 3462 6904 
(54) 98114 1804 (WhatsApp)
contato@garibaldimoveis.com.br
www.garibaldimoveis.com.br

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

 /ladrilhart
 /LADRILHART

www.ladrilhart.com.br

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

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

Marmosul Campo Bom 
Av. dos Estados, 1085
Campo Bom/RS
Fones (51) 3049 1140
(51) 99689 0796 (WhatsApp)
marmosul@marmosul.net.br

 /marmosulmarmoresgranitos

MG Marmores
Rua Pedro Alvares Cabral, 115
Alvorada/RS
Fone (51) 99268 1076
mg.claudio@yahoo.com.br 
mgmarmores.net

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

Moveis Ramos
Trav. Faxinal, 200
Torres/RS
Fone (51) 98151 7154
moveisramos@terra.com.br 

 /Ramos Móveis

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

 /paulinhoperesgroup 

Portobello Shop Moinhos
Rua Coronel Bordini, 808
Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3388 7555
poa.moinhos@portobelloshop.com.br
www.portobello.com.br

 /Portobello shop moinhos

Vidros Mano
Rua Rio Tietê, 28
Novo Hamburgo/RS
Fones (51) 3781 3223 / (51) 98404 3870 
(51) 98279 1197 (WhatsApp)
vidrosmano@hotmail.com

Vanessa Heck
Arquiteta
Porto Alegre/RS
www.duolinearquitetura.com.br 
Fone (51) 99362 2793
vanessa@duolinearquitetura.com.br 

 /Duoline Arquitetura

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