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COMO NINGUÉM GOSTA DE PAGAR CONDOMÍNIO,
A FORMA-GRUPO KUHN APRESENTA

O P RI M EI R O
C ON DO- M Í N I M O D O B R ASI L
Com conceito inovador, o DUOS integra o Prédio Comercial, localizado a aproximadamente
16m da Torre Residencial, como parte do patrimônio do condomínio. Dessa forma, a renda de
aluguel* do Prédio Comercial será utilizada integralmente para pagar as despesas condominiais
da Torre Residencial, tornando o condomínio muito baixo, com uma taxa super light.

W W W . D U O S . C O M . B R
APARTAMENTOS DUPLEX
3 Suítes - 173m2 e 182m2

APARTAMENTOS
4 Suítes - 182m2

APARTAMENTOS GARDEN
Duplex Garden 3 Suítes - 221m2
Garden 4 Suítes - 219m2
Garden 4 Suítes - 327m2
L I V I NG A PA RTA MENTO D U P L EX 3 SU Í TES

ESTACIONAMENTO
3 ou 4 vagas e depósito privativo
por apartamento

PRÉDIO COMERCIAL
Localizado na esquina com
Av. Carlos Gomes e afastado 16m
da Torre Residencial

INFORMAÇÕES E VENDAS
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ALAMEDA EDUARDO GUIMARÃES,
ESQUINA ALAMEDA ALCEU WAMOSY, Nº 88
PORTO ALEGRE
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BRIDGE
3014.9600

BUENO
3012.7777

DUCATI
3062.5599

FOXTER
3083.7733

LOPES
4066.6763

ONE
4001.2121

SHOWROOM NO LOCAL 51 3105.8777

P I SCI NA CL I MATI ZA D A COM RA I A D E 1 5M

P R O J E T O

R E A L I Z A Ç Ã O

51 3327.2727

*Receita bruta do aluguel menos tributos e despesas de locação.
Incorporação registrada no Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre RS, sob nº 186.541. Imagens meramente ilustrativas. Os revestimentos, elementos decorativos, móveis e equipamentos a
serem fornecidos, serão aqueles estritamente especificados no Memorial Descritivo anexo ao Contrato. A decoração, mobília e equipamentos sugeridos nas perspectivas e plantas dos apartamentos,
não estão especificadas no Memorial Descritivo e não serão entregues pela Incorporadora.
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Você e seu patrimônio merecem
o melhor, merecem estar 100% seguros!

A Bernard & Bernard é o resultado da determinação de seus sócios,
que compartilham visão avançada, exclusiva e diferenciada comparada ao mercado nacional de seguros.
SEGURO DE AUTOMÓVEIS E FROTAS
Os veículos de sua empresa estarão segurados em
uma única apólice e na melhor corretora do Brasil.

SEGURO EMPRESARIAL
Soluções em caso de imprevistos, benefícios e
serviços que facilitam o seu dia a dia.

SEGURO RESIDENCIAL
Total cobertura para sua residência.

SEGURO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES DE ARTE
Seguro que garante tranquilidade e segurança na
realização e execução de eventos e exposições de
arte.

SEGURO DE CARGA
O objetivo deste seguro de cargas é a tranquilidade
durante o seu transporte.

SEGURO DE EMBARCAÇÕES E NAVIOS
Desde

1990

Cobre Perda Total, Assistência e salvamento, avarias,
bem como embarcações de terceiros.

SEGURO PARA AERONAVES
Este seguro garantirá um voo tranquilo, protegendo
contra imprevistos a aeronave, seus passageiros,
tripulantes, bagagens e terceiros.

SEGURO AGRÍCOLA

A Bernard&Bernard é uma empresa
que atende o mercado de seguros
no Brasil, com uma historia de
aproximadamente 50 anos.
Nossa empresa está entre as que
registraram maior crescimento nos
últimos três anos e destaca-se pela
ética e pelo comprometimento.
Nossa estrutura familiar nos faz
compreender que colaboradores e
funcionários
são
peças
fundamentais para o êxito do
negócio como um todo.
Possuimos
um
know
how
diferenciado, aonde temos ampla
capacidade de analisar as reais
necessidades de nossos clientes,
oferecendo
um
seguro
economicamente mais adequado e
com as coberturas suﬁcientes para
atender eventuais sinistros.

É o seguro do produtor rural que visa proteger o
investimento realizado no plantio e na manutenção
da lavoura.

Elton Bernard

SEGURO DE VIDA

Presidente Bernard&Bernard Seguros

Proteja seu maior patrimônio, sua família

SEGUROS DE LUXO COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE.
O MELHOR SEGURO E ATENDIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO.
ELEITO MELHOR ATENDIMENTO EM 2013, 2014, 2015 E 2016.

(51) 30315544 - (11) 40625931 - (21) 40625931

www.bebseguros.com
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(11) 951291000 - (51) 998949350 Punta Del Este (598) 95357800

R. Frei Orlando, 33. Conj. 202 - Canoas/RS
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Por que não?
Inspirados na reflexiva e provocativa exposição “Pourquoi pas?” de Alexandra
Loras, promovendo um debate sobre a chamada democracia racial em nosso
país, presente nesta edição, nos sentimos encorajados para questionar o estado
das coisas que o poder público entrega para nós. Ante os benefícios injustos, uma
dose cavalar de criatividade e empreendedorismo. Ante os foros privilegiados,
cabeças privilegiadas. Ante o breu do pessimismo, luzes que propagam a esperança
de transformarmos nossa realidade. E, mais uma vez, nos tornamos porta-vozes
destas cabeças iluminadas e suas experiências vivenciais transformadoras, como a
arte inspiradora de Sylvia Martins. Como a força empreendedora e visionária de
caras como José Victor Oliva, Álvaro Garnero, Roberto Cohen e outros talentos de
diversas áreas mostrados nessa publicação.
O Circuito Onne Decoração traz os projetos preciosos de profissionais de
arquitetura, segmento em que o Brasil é referência. E se a pauta é inovação, Paulo
Beck revela como startups estão criando um novo mundo mais digital, mais engajado
e mais produtivo.
Se o assunto é tendência, Claudia Bartelle revela cinco hits para a estação
mais quente do ano, sem falar das dicas para o público masculino com o mestre
da alfaiataria Mauricio Placeres. E se a hora é de fazer as malas, que tal embarcar
em cruzeiros luxuosos e conhecer destinos inusitados? Sem deixar antes de saber
quem é a estrela gaúcha que tem arrancado suspiros na telinha de TV e na telona
de cinema...
Enfim, fica o convite para conhecer um pouco mais sobre design, música,
saúde, comportamento, cultura, mercado do luxo, compras e outras novidades
que realizem a leitura dos seus desejos. E nós, seguimos com as janelas abertas,
vislumbrando um lugar melhor para se viver.
Boa leitura.

Comercial
Sherpa Comunicacão
comercial@sherpacomunicacao.com.br

A esportividade que você precisa.
A sofisticação que você deseja.
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Porsche Macan.
Construído para uma vida intensa, onde o desejo de aventura e as emoções devem estar
sempre presentes. Onde os novos desafios são um estímulo permanente. Construído para
uma vida sem limites, sem convenções, para transmitir uma sensação autêntica, à flor da pele.
Macan. Intensamente Porsche.
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Sylvia Martins

Maskara,1998 (Detalhe)
Foto: John Jones
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Capa: Detalhe da obra de Sylvia Martins

São Paulo (11) 5644-6700 Campinas (19) 2122-9900 Rio de Janeiro (21) 2495-5959 Curitiba (41) 3333-3113 Florianópolis (48) 2107-4070 Porto Alegre (51) 3083-6100 Recife
(81) 3312-0950
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Foto: Cat Glennon

PRO
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Foto: John Jones

Capa - Sylvia Martins

DE

Sylvia Martins

CORES
A obra intensa da artista
gaúcha Sylvia Martins,
radicada em Nova York.

Foto: John Jones

Foto: John Jones

Foto: Beth Phillips

Por Fábio André Rheinheimer - arquiteto, artista visual e curador independente
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A trajetória exitosa da artista visual Sylvia Martins,
nascida em Bagé, Rio Grande do Sul, desenvolveuse de maneira muito particular. Após sua graduação
em Comunicação Visual, no Rio de Janeiro, outros
horizontes vieram a lhe interessar e, em 1979,
mudou-se para Nova York para estudar na Escola
de Artes Visuais e com Richard Pousette-Dart. Sob
orientação deste, seu mentor na Art Students League,
foi encorajada a ampliar outras possibilidades tanto
em aspectos pessoais quanto espirituais, ambos em
sintonia com seu desenvolvimento criativo e artístico.
Neste período, Nova York era a capital da discoteca
do mundo, e a efervescência da sua cena artística
se propunha igualmente intensa. Neste cenário
glamuroso e culturalmente instigante, Sylvia transitou
com desenvoltura, onde conheceu grandes nomes das
artes visuais como Andy Warhol, Francesco Clemente
e Jean-Michel Basquiat, dentre outros. Embora sua
pintura tenha transposto fronteiras e diferentes países
lhe foram receptivos como Estados Unidos, Itália,
Japão, França, Reino Unido, Grécia, Portugal, Suíça e
Rússia, a produção da artista é essencialmente novaiorquina, realizada em seu descolado ateliê no Soho,
em Manhattan. Atualmente, o seu trabalho, que tem
por característica o uso das cores, plenas de vigor, e o
vibrante entusiasmo advindo da natureza, é encontrado
em inúmeras coleções públicas e privadas em toda a
América do Sul, Europa, Ásia e Estados Unidos. Sylvia
Martins se divide entre Nova York e Rio de Janeiro, que
visita ao menos três vezes por ano.
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Depois de se graduar em comunicação e estagiar em
publicidade, como foi estudar pintura com os mestres Ivan
Serpa e Aluísio Carvão, no MAM do Rio?
Me formei em Comunicação na Universidade Hélio Alonso em
1973 e, nessa época, tive aulas de arte com o Ivan Serpa e Aluísio
Carvão, no MAM do Rio. Foi uma experiência muito gratificante
estudar com o Ivan Serpa, pois o considero um grande artista
brasileiro.

Consta que te concentras em pelo menos 20 telas por ano e
cerca de dez trabalhos por série. Como estas séries principiam
e se desenvolvem?
Geralmente mando fazer cinco telas e escolho algumas cores
que me atraem no momento. A partir daí o trabalho começa a se
desenvolver.

Nesta mesma época, de grande efervescência cultural, como
era frequentar os ateliês de Glauco Rodrigues e Rubens
Gerchman?
No final dos anos 70 eu conheci Glauco Rodrigues, outro
contemporâneo de Bagé e meu vizinho em Copacabana. Lembro
de festas animadíssimas na casa do Rubens Gerchman, que juntavam
vários artistas como o Tunga,Vergara e Angelo de Aquino.

As tuas pinturas e desenhos evocam imagens da natureza,
portanto elementos orgânicos. Dentre as muitas influências,
quais as mais significativas? Alguma delas é recorrente em teu
trabalho?
Minha inspiração vem de muitas coisas, a natureza é uma delas.
Sempre viajei bastante e frequentemente encontro, nas minhas
viagens, coisas que apontam novas direções para o meu trabalho – as
guirlandas de flores que adornam tudo na Índia, os cocares de penas
e plumas do Brasil, as oferendas nos templos sagrados em Bali.
Como é teu processo criativo? Existe algum ponto de partida
comum a cada série?
Desde que comecei a pintar, tenho experimentado com muitas
técnicas diferentes, para além do pincel. Minhas ferramentas são por
vezes rolos de pintura, espátulas, pastéis a óleo, areia e até purpurina.
Também já usei a fotografia quando ela me pareceu o veículo ideal
para aquilo que eu queria expressar. Geralmente trabalho em várias
telas da mesma série ao mesmo tempo.

“ QUANDO CHEGUEI EM NOVA YORK NÃO
IMAGINAVA FICAR TANTOS ANOS, MAS FUI
CONHECENDO GENTE DO MEIO ARTÍSTICO,
COMECEI A EXPOR NAS GALERIAS DE ARTE
DA MODA E ACABEI FICANDO. ESTAVA NO
LUGAR CERTO NA HORA CERTA.”
16
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Foto: John Berens

Sylvia, teu trabalho tende ao abstracionismo. Como isto se
estruturou?
Isso não é verdade. Meu processo não tem regras, também tenho
trabalhos figurativos. A minha única estrutura é vir ao estúdio pintar.

Os grandes mestres, como Matisse, Monet, Bacon, Turner,
ainda te emocionam?
Evidentemente, não apenas estes como vários outros.
Neste momento, existe algum artista em evidência na cena
nova-iorquina que desperte teu interesse?
No momento estou encantada pelo trabalho do Peter Doig.
Qual artista da pintura contemporânea que admiras?
Admiro muito o trabalho da Joan Mitchell. Ela pintava de uma
forma totalmente visceral.
Foto: Dorothy Ziedman

Foto: Dorothy Ziedman

Embora as tuas exposições ocorram com certa frequência
no Brasil, este tempo fora do país te afastou das galerias e
museus. Neste momento, como tu percebes o mercado de
arte no Brasil?
Não acho que tenha me afastado das galerias e museus brasileiros.
Sobre o mercado de arte no Brasil não posso opinar, pois como
artista eu estou meio por fora.

És a única artista brasileira citada no livro Diários de Warhol.
Que influência ele teve em teu trabalho?
Ele não teve nenhuma influência no meu trabalho, mas teve
influência na minha vida social. Conheci muitas pessoas interessantes
através dele.

Neste momento, qual é o principal foco de teu trabalho?
No momento estou terminando de fazer um livro que entrelaça
arte e vida com imagens, textos, fotografias, poemas e obras.
Atualmente, tens alguma série em andamento?
Sim, estou sempre trabalhando. Naturalmente uma série vai se
transformando na próxima série. É um processo contínuo.
Quão inspiradora percebes Nova York? Como a Big Apple se
reflete em teu trabalho?
Nova York não é uma cidade que me inspira, mas é para mim o
melhor lugar do mundo para trabalhar.

Foto: John Berens

Estás radicada no Estados Unidos há mais de três décadas. Esta
vivência foi planejada? Pretendias desenvolver tua carreira na
cena nova-iorquina?
Quando cheguei em Nova York não imaginava ficar tantos anos,
mas fui conhecendo gente do meio artístico, comecei a expor nas
galerias de arte da moda e acabei ficando. Estava no lugar certo na
hora certa.

Quanto ao uso intenso das cores, houve alguma referência
na tua formação que originou este processo? Quais são os
critérios de seleção?
Meu processo nesse aspecto da escolha da cor é totalmente
intuitivo. As cores se desenvolvem enquanto estou pintando.

Foto: Dorothy Ziedman

Em Nova York, o artista Richard Pousette-Dart, um
expressionista abstrato, que trabalhou discretamente longe
dos holofotes, foi teu mentor durante período de estudos na
Art Students League. Como se estabeleceu esta relação entre
mentor e orientanda?
Ele foi um grande professor. Ele me fez entender que arte era o
meu caminho. Foi com ele que desenvolvi meus primeiros trabalhos.
A experiência com Richard Pousette-Dart me impulsionou a alugar o
meu primeiro estúdio, que era em frente a Factory de Andy Warhol.

Foto: Kahori Matsumoto

O design étnico, a antropologia, as artes decorativas e rituais,
dentre outras influências, decorrentes das inúmeras viagens,
refletem na sua produção artística. Como ocorre este
processo?
Viajando, indo a museus, vendo filmes, livros, exposições,
observando rituais em lugares como Índia e Bali.
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Moda - Claudia Bartelle

Vichy é a estampa queridinha
O xadrez estilo Vichy se reinventou em 2017, repararam?
Ganhou um ar muito mais cool e despojado, sem perder a sua
característica mais apaixonante: a feminilidade. A estampa também
é versátil, funciona bem combinada com peças lisas ou em
composições mixed prints, que são o máximo!
Meu palpite? O vestido amarelo tem forte concorrência como
peça da temporada.Vestidinhos curtos, midi ou longos com estampa
Vichy já encantaram as influencers e dominaram o street style. Os
modelos são encantadores! Como não se render?
Use também: Listras são clássicos atemporais, mas vivem uma
fase de glória. Aposte nas riscas típicas da alfaiataria ou nas listras
bold coloridas.

TRENDS

VERÃO/2018

11
As previsões de tendências para a próxima estação
indicam que vem por aí um verão incrível! Muita
variedade de cores, padronagens, modelagens, conceitos
e estilos. Repararam como as vitrines estão recheadas
de peças-desejo? Difícil até saber o que escolher!
Então, para começar a entrar no clima da estação, que
tal falarmos de cinco trends infalíveis que vão marcar a
season? Nestas aqui você pode investir sem medo:

1

Vermelho e amarelo são as cores da vez
O rosa vai continuar relevante na temporada, não tenham
dúvidas! Mas as cores quentíssimas como vermelho e amarelo, que
já estão súper em alta, prometem ganhar ainda mais força. Uma
ótima notícia para quem gosta de usar e abusar de looks de verão
com uma proposta caliente.
A trend das cores intensas também tem tudo a ver com o
momento atual da moda, que valoriza looks com personalidade.
Fugir do preto, branco, cinza e nude às vezes é tão libertador, não
acham? E não existe época melhor que o verão para investir em
uma paleta de cores mais ousada.
Use também: Tons de laranja, desde o queimado até o tangerina,
que bombaram nas fashion weeks e são a cara do verão!
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Babados e transparências em tudo!
Se tem uma coisa que me chamou a atenção na última edição das
semanas de moda foi o entusiasmo das labels com as transparências
e os babados. Para quem achou que os dois perderiam o hype na
próxima temporada, se enganou.
Por um lado, as peças com transparência não só continuam
fazendo sucesso como ganham novas possibilidades, como o
plástico e PVC. Por outro lado, os babados aparecem ainda mais
chamativos e exuberantes.
Use também: Decote estilo ombro a ombro e peças com recortes
continuam sendo hit, mesmo não sendo novidade.
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Óculos de sol saem do óbvio
A democracia hoje em dia é total no departamento óculos de
sol. Tanto que até os modelos de lentes pequeninas (ovalados e de
gatinho) voltaram com tudo. Inclusive viraram febre entre as uber
influencers como as irmãs Hadid e Jenner.
Mas, como eu comentei, tem shape pra todos os gostos e rostos.
Então, caso não curta o estilo gatinho retrô, invista nas lentes mais
grossas, brancas ou transparentes. Quer algo ainda mais statement?
Diversas marcas apresentaram modelos de óculos com armações
elaboradíssimas, com aplicações e detalhes inusitados e irreverentes.
Gostoso mesmo é ter muitas opções e escolher de acordo com o
mood daquele dia, concordam?
Use também: Repararam o comeback das lentes coloridas à la
início dos anos 2000? As cores mais badaladas são amarelo e rosa.

V

1V

Desconstrução (de shapes e de conceitos)
Para quem adora usar o estilo como forma de expressão, o
momento não poderia ser melhor! Roupas e acessórios com
mensagens nos ajudam a transmitir nosso recado, luta ou causa
pessoal para o mundo. Em sintonia com essa necessidade de
desconstruir conceitos, várias formas clássicas da moda também
foram reinventadas com criatividade e liberdade.
Use também: Tem alguma coisa mais chique do que valorizar
nosso artesanato nacional? Compre, use, divulgue sem moderação!
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VITÓRIA,
O SABOR DAS CONQUISTAS.
TV - Vitória Strada

A jovem atriz gaúcha Vitória
Strada, além de esbanjar beleza
e simpatia, está mostrando seu
talento na televisão, como a
protagonista da novela Tempo
de Amar. Iniciou sua carreira
como modelo, aos 12 anos de
idade, morou na Alemanha,
trabalhou na Itália e passou
pelo Departamento de Arte
Dramática (DAD) da UFRGS.
Antes da estreia na telinha,
Vitória atuou em dois filmes:
Real Beleza, de Jorge Furtado, em
2015, e O Filme da Minha Vida,
de Selton Mello, em 2017.

Foto: Globo/Adriano Melo

Como pintou a carreira de atriz?
Eu sempre desejei ser atriz. Mesmo quando trabalhava como
modelo, quando o trabalho permitia um contato maior com esse
universo cênico, eu me sentia mais realizada. Então resolvi investir
nisso e agarrei as chances que apareceram.
Qual o maior aprendizado com a atuação no filme Real
Beleza?
Foi um aprendizado do começo ao fim. Ainda mais sendo o
meu primeiro trabalho como atriz. Foi onde eu me senti realizada e
confirmei que era aquilo que eu queria para minha vida.
Como foi ser dirigida por Selton Mello em O Filme da Minha
Vida?
Maravilhoso. O Selton, além de ser um ator incrível, é um diretor
muito cuidadoso, delicado e criativo. Pude acompanhar as gravações
de perto e também nos bastidores, o que me rendeu muito
aprendizado.

Foto: Globo / Fabio Rocha

Cenas de “ Tempo de Amar “
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Primeiro trabalho na TV, com o diretor Jayme Monjardim, um
sonho realizado?
Sem dúvida. É uma estreia mais do que maravilhosa. Ele é muito
cuidadoso e nos passa uma segurança ímpar! É um prazer trabalhar
cercada por gente talentosa e em quem a gente confia.
Como protagonista, na novela Tempo de Amar, quais são os
desafios?
É o meu primeiro trabalho na TV. Portanto, os desafios são
muitos! Mas eu descobri que isso é o que me move. Por ser uma
novela de época, a Maria Vitória exigia de mim uma maneira de falar
e de me comportar muito específica. E ela é uma mulher forte, sem
abrir mão da doçura. Busco constantemente esse equilíbrio.

ONNE&ONLY
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Cenas de “ Tempo de Amar “

O que tem de Vitória Strada em Maria Vitória?
Acredito que a força para lutar e agarrar o que deseja. Ela é mais
firme do que eu, é dura sempre que precisa, o que me permite um
aprendizado delicioso.

C

M

Y

Sósia de Catherine Zeta-Jones? Em que a beleza auxilia e em
que atrapalha?
Esse é um grande elogio. Ela é linda e talentosa, logo me sinto
lisonjeada. Acho que a beleza atrapalha quando a gente se torna
refém dela, e isso serve para qualquer tipo de profissão.

CM

MY

CY

CMY

K

Como você se descreveria?
Dedicada.
De mala e cuia no Rio?
Sim! Fui muito bem recebida desde o início. Por isso sempre me
senti bem aqui.
O que mais sente saudades de Porto Alegre?
Sem dúvida da família e do meu cachorro!

Curiosidade: um registro do lançamento da primeira
edição da Revista Onne & Only, em 2014, quando Vitória
esteve presente prestigiando o evento, acompanhada da
mãe, Marisete Longaray Strada. Coincidentemente, Vitória
fez parte da 1ª edição como modelo, em um ensaio para
uma rede de academias fitness.
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O que curte fazer nas horas vagas?
São poucas... Aproveito para recarregar as baterias e, se possível,
estar com quem eu amo.
Do que teve que abrir mão?
A dedicação é 100% focada na novela, assim o tempo livre é
escasso. Mas nada que seja maior ou mais importante do que o
amor por essa profissão.
Projetos.
Por enquanto, o meu foco está na novela. Maria Vitória tem toda
a minha atenção e minhas energias.

Fotos: Divulgação Globo

Foto: Michael Paz

Como é seu dia a dia?
Gravar e estudar! E é essa intensidade que me faz ter a certeza
de que é isso que eu quero para minha vida.

ONNE&ONLY
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Paulo Chiele - Consultoria em Luxo

O NOVO

LUXO

(*)Paulo Chiele

Realidade virtual

O conceito do Luxo, como tudo, vem se
transformando para se adaptar aos novos tempos.
Simplesmente porque as pessoas estão mudando. Em
todas as épocas acontecem mudanças, nada de novo. O
que está acontecendo, no entanto, é que não estamos
em uma época de mudanças e sim em uma mudança
de época!

Estamos entrando em uma nova época, uma nova era, a
chamada revolução industrial 4.0, liderada pelas transformações que
o mundo tecnológico está proporcionando. As ideias fluem muito
mais livremente, e a imaginação se transforma em realidade muito
mais rapidamente. O futuro já está acontecendo em todo o mundo,
mas em lugares específicos, inclusive ao seu redor. Em Porto Alegre,
já temos um banco totalmente virtual e uma empresa de tecnologia
que oferece plataformas virtuais, onde empresas gigantescas do
mundo inteiro estão conectadas. Sucesso mundial que nasce de
uma garagem ao lado de sua casa! Tudo fica mais simples. Inclusive
o “Luxo”. Mais tecnológico, mais acessível, mais demográfico e
democrático, mais sustentável e mais transparente, mas não menos
qualitativo.

Banco virtual

A mão habilidosa do artesão nunca esteve tão valorizada quanto
hoje. No mundo do Luxo, hoje em dia o Pequeno é o novo Grande.
O intercâmbio de pessoas através dos movimentos migratórios cada
vez mais intensos faz com que os indivíduos experimentem outras
formas de viver e de se expressar. Proporciona uma troca intelectual
e de experiências muito rica, que faz brotar ideias geniais capazes de
transformar o dia a dia das pessoas para sempre. A grande vantagem
dos novos tempos é que um novo estilo não subtrai o anterior. A
mistura, a experimentação e a liberdade de expressão estão notórias
no mundo moderno e no mundo do Luxo.
Conforme relatado recentemente por Pam Danziger,
pesquisadora, autora e palestrante americana, o estudo realizado por
Marvin Traub, da Traub Associates, revela cerca de 200 novas marcas
de Luxo, denominadas de “David Brands”, que estão conquistando
os “millennials” e a nova geração “HENRYs” (High Earners, Not Rich
Yet, leia-se, altos ganhos, mas ainda não ricos).Tudo isso acontecendo
em ambiente virtual através de novas empresas de e-commerce.
Empresas pequenas, com alta qualidade, inovadoras e, acima de
tudo, linkadas a um propósito que conquista os novos consumidores
e os fazem “votar” com seus cartões de crédito, elegendo produtos
e serviços que façam o bem para a comunidade e para o meio
ambiente. As empresas e marcas precisam se posicionar e se
comprometer com qualquer que seja o grau de excelência ou
“Luxo” a que elas se propõem.

Quiosques com estrela Michelin em Cingapura

Em Cingapura, dois quiosques de rua receberam uma estrela
Michelin pela qualidade dos alimentos e serviços. Não precisamos ir
até lá. Já deram uma volta pelo mercado público? Luxuosas delícias
com a dose certa de simplicidade. O Luxo não é mais o “supercarro”
ou a bolsa dos sonhos, afinal de contas quase todos hoje têm um
motorista particular que você chama no aplicativo. O Luxo sempre
girou em torno do status e o status era possuir objetos. Hoje o status
é ser alguém, preferencialmente criativo, conectado, de gosto eclético,
totalmente livre de preconceitos e aberto às novas experimentações.
E, desta vez, parece que o gênio não volta mais para dentro da
lâmpada. As pessoas precisam passar a entender, ao invés de julgar,
e interagir ao contrário de se isolar. Isto obviamente não elimina ou
se sobrepõe ao “Luxo” superlativo, dos superjatos, supercarros ou
joias preciosas, que sempre existirão. No entanto, sua importância
no contexto global será sempre menor e desconsiderada em caso
de grandes sacrifícios para sua obtenção.
Hoje é possível alugar um jato e ir a uma festa em um
supercarro, coberto com roupas de grife e depois dormir em um
superapartamento que você aluga por uma noite no Airbnb sem
ter que trabalhar a vida inteira para isto. Em outra ocasião um retiro
espiritual nas montanhas desprovido de quaisquer regalias. Luxo é
poder escolher. Se a reflexão de quem já tem tudo tem sido mais
simplicidade, menos grifes, menos acumular, mais espiritualidade e
mais autenticidade, não resta dúvida de que o mercado do “Luxo”
precisa se reinventar, pois as pessoas estão se reinventando e
reinventando a forma de viver. E você?

Luxo simples
Festa de luxo

Retiro espiritual
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GATEWAYS DO LUXO

MILÃO
Nesta Edição:

MonteNapoleone Vip Lounge

A Itália, protagonista de tantos fatos históricos
determinantes, não poderia deixar de ter seu destaque
no mundo do Luxo. Indiscutivelmente um dos polos
fabricantes do Luxo mundial, a Itália surpreende em
todas as suas cidades. Podemos dizer que, se Roma
foi a cidade dos imperadores, Veneza, o polo da idade
média, Florença, o berço das artes, então, Milão é
indubitavelmente a cidade do momento.

Duomo de Milão

O lugar ideal para ver e ser visto. De acordo com residentes
locais, nada é mais belo do que a segunda-feira pela manhã nas
ruas de Milão. Homens e mulheres, jovens e não tão jovens, locais
e estrangeiros, desfilando entre monumentos e bondes em trajes
impecáveis de uma elegância ímpar.
Os milaneses têm prazer em estar elegantes, prestando atenção
nos mínimos detalhes de suas vestimentas. Afinal, as opções para
se vestir em Milão não estão necessariamente ligadas ao preço,
pois existem todas as opções possíveis e imagináveis. O que conta
mesmo é o bom gosto. Algo difícil de definir hoje em dia, porém,
em qualquer estilo, os italianos sabem sem dúvida levar o traje com
elegância.
O famoso “Quadrilátero da Moda”, que engloba uma serie de
ruelas entre as famosas Via Montenapoleone e a Via della Spiga, tem
tido seus imensos palácios de fachadas austeras transformados em
templos da moda e do bom gosto. Um paraíso para os principais
compradores do Luxo da atualidade (os chineses hoje representam
mais de 30% de toda a movimentação no setor).

Estamos falando da Milão dos “4 Fs”: Fashion, Food, Furniture e,
é claro, Football (moda, alimentos, móveis e futebol). Inúmeras lojas
dos mais diversos produtos apresentam em suas suntuosas vitrines
produtos da mais alta qualidade, com design contemporâneo,
inovador, provocador e desafiador.
A MonteNapoleone Vip Lounge é uma instituição recentemente
formada e patrocinada por um grupo de lojistas do Quadrilátero,
para estimular o turismo de compras na área. Ali, os abastados e
ávidos compradores do Luxo podem deixar suas coloridas e grifadas
sacolas, descansar entre uma loja e outra e, o mais importante, ter
o benefício de não se preocupar com a recuperação do imposto,
do qual estrangeiros estão isentos. O processo de devolução destes
valores pode ser exaustivo na saída do país, e o lounge resolve
este problema entregando as compras até mesmo no aeroporto.
Para se beneficiar do serviço, basta ser indicado por uma das lojas
participantes.

Armani/Silos

Uma visita ao museu do grande mestre da moda italiana é um
must na cidade. Armani/Silos é um mergulho na beleza e bom gosto
de décadas de criação, artesania e bom gosto. A tradicionalíssima
Pasticceria Cova na esquina da via Montenapoleone, agora sob o
comando do poderoso grupo francês LVMH (Louis Vuitton, etc.),
é o palco cênico para as bolsas de crocodilo e, já no mês de
novembro, peles e botas de couro que só a Itália sabe produzir!
Ups! Ou será que foram feitas em algum país do terceiro mundo...
Não importa, pois nada consegue tirar o transeunte do sonho de
estar circulando em local tão célebre e que atravessa os tempos.
Até mesmo para apenas tomar um bom cappuccino!! Lembrem, o
Luxo pode ser simples! Mas a poderosa Miuccia Prada não poderia
deixar os franceses invadirem o território sagrado tão facilmente
e, por isso, mais alguns passos e você está diante das maravilhas
da tradicionalíssima Pasticceria Marchesi, agora sob o comando da
descolada marca. Movimento intenso e delícias inesquecíveis.

Quadrilátero da Moda
Martini Bar da Dolce & Gabbana

A inovação é constante em Milão, e a hotelaria está com opções
cada vez mais interessantes, atendendo as mais excêntricas exigências
dos viajantes de todas as partes do mundo. O Hotel Magna Pars,
por exemplo, permite que você escolha o aroma do seu quarto
logo no check-in. São 38 quartos, cada um perfumado com uma
das fragrâncias da pequena fábrica de perfumaria na entrada, pois ali
esteve instalada por muitos anos uma tradicional perfumaria italiana.
Como a moda agora é o Brand Extension (extensão da marca)
para outros segmentos, a fim de que os consumidores possam
“experimentar” e “viver” a sua marca preferida, há uma explosão de
locais como o “Martini Bar” da Dolce & Gabbana, ou o Bulgari Hotel
Milano, onde você pode desfilar com as tradicionais joias de pedras
coloridas, ou ainda o Emporio Armani Caffè, do famoso estilista
local que estampa as ruas e avenidas da cidade com seus outdoors
provocantes e marcantes da bela “italianidade” dos residentes.

Pasticceria Marchesi

Independentemente do conglomerado que investe na cidade,
suas características permanecem preservadas, e o prazer de passear
pelas milenares ruas apreciando os detalhes da moda, arquitetura e
dos grupos de jovens e senhores entusiastas discutindo política aos
pés da estátua de Da Vinci, defronte ao Scala, é intenso!
Até o próximo Gateway do Luxo!

(*) 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
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Dell Anno Porto Alegre
Av. Nilo Peçanha, 1851
Tel.: (51) 3321 1000
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Eventos - Roberto Cohen

ARQUITETO DE FESTAS,

PROJETOS DE FELICIDADE
“Dentista por profissão e Cerimonialista por paixão”,
é assim que Roberto Cohen se define. Em 1985, ao
receber o pedido de uma grande amiga para assessorá-la
na realização de seu casamento, ele não sabia que estava
dando início a uma carreira que hoje ultrapassa a marca
de três mil festas. Já assinou eventos para celebridades
como Juliana Paes, Carolina Dieckmann, Marcelo Serrado,
Renato Aragão, Maria Ribeiro, Caio Blatt,William Bonner,
Fatima Bernardes, Flavia Alessandra, Jayme Matarazzo,
Karen Junqueira, Livia Rossy, Renata Dominguez, Paulo
Gustavo, Renata Caputi, Antônio Bernardo, Mary Zaide.
E a lista não termina...
Evento 15 anos

Roberto Cohen

Como surgiu o cerimonialismo em sua vida?
Há exatos 32 anos, uma amiga de colégio, que confiava em meu
bom gosto e minhas ideias, confere a mim a missão de organizar o
casamento dela. A razão, pode ser muito comum hoje – uma judia
casando com um católico... Só que, na época, estes casamentos interreligiosos eram muito simples, sem festejos... E eu dei a “grande ideia”
dela se casar de noiva, de véu e grinalda, ao som de violinos, na casa
de festas... Isso sem saber que mais tarde este formato se tornaria
uma verdadeira tendência!

Evento 15 anos

Qual a primeira lembrança que tem de observar a importância
de protocolos?
Como filho de uma costureira que fazia muitos vestidos de noiva,
sempre fiquei antenado a protocolos... Gostava do astral de noivas,
admirava o trabalho de minha mãe... Mas tudo sem vontade ou
imaginar que aquilo poderia vir a se tornar uma profissão...
Quais as festas mais importantes que já assessorou?
Toda a festa é muito importante! Aliás, costumo dizer que a festa
mais importante é a festa da semana que vem, afinal, ninguém vive
de glórias passadas. Para a minha cliente desta semana (e para mim
também) o que importa é a festa dela! Sempre estou disposto a me
superar e a romper meus limites. O óbvio não me surpreende!
O que é essencial a um profissional da área?
O cerimonialista deve ser um artista completo. Deve ser
organizado, deve conhecer tecnologia para estar sempre atualizado
com as novidades. Deve ter senso estético para dar
palpites na decoração e no layout da festa. Deve
ter senso gastronômico e enológico para interferir
e sugerir os menus. Mas o principal é o sangue frio
para lidar com as eventualidades e ser um bom
psicólogo para entender o que os noivos desejam
e saber traduzir isso em termos de FESTA!

A que credita seu reconhecimento?
Trabalho sério, comprometimento e entrega de corpo e alma
a todos os meus projetos. Minha ousadia também é uma marca
registrada. Sempre fui destemido e nunca tive medo de inovar.
Dicas para não cometer gafes.
Pense como um convidado: não faça a eles o que não gostaria
que fizessem com você.
O óbvio não surpreende... O que surpreende?
Qualquer coisa que saia da curva. Qualquer coisa que inove. Pode
ser um detalhe num convite, uma surpresa musical ou até mesmo
uma mudança de ordem no cronograma...
O que é o luxo?
Luxo é acolher bem um convidado. Dar a ele o que ele gosta em
quantidade e qualidade. É dar conforto em todos os sentidos.

Fotos: www.cohencerimonial.com.br

Foto: Divulgação

Atualmente, faz parte do Caldeirão do Huck com o quadro
“Felizes para Sempre” onde, ao lado de Constance Zahn, realiza o
sonho de casar dois casais indicados por Luciano Huck.
Em 2012, lançou o livro RSVP - Realizar Sonhos, Verdadeira
Paixão, pela 3R Studio, sucesso que se encaminha para a segunda
edição, pois a primeira já está esgotada. Mais de noventa cursos e
cento e vinte palestras já foram ministrados no Brasil e no exterior
(EUA, México, Bolívia, Colômbia e Portugal). Os grandes desafios
de um megacasamento fora do Rio de Janeiro (em Angola, Itália,
Londres, Bahia, Porto Alegre, Recife), ou um simples jantar íntimo,
têm para ele a mesma importância.

Quando é necessário contratar um
cerimonialista?
Se somos considerados “Arquitetos de Festa”,
devemos ser os primeiros a ser contratados, pois
seremos os responsáveis por gerir e gerenciar este
“Projeto”.
O certo realmente seria começar pela
contratação do cerimonialista. E quanto tempo
antes? Não importa! Quanto mais tempo melhor,
mas com saúde e determinação somos capazes de
levantar uma festa em uma semana!
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SONORA
Por Eduardo Axelrud *

A nossa setlist dessa edição se chama “songs about songs” e traz um
olhar sobre músicas que falam sobre músicas. Pra deixar tudo ainda mais
divertido, reuni aqui só versões com bandas modernas reinterpretando
oito clássicos do pop com a palavra “song“ no nome. Vale a pena escutar.

1

2

1- 311/ Love Song: Pra começar, um clássico do The Cure – a faixa Love
Song – só que em uma versão feita pela banda americana 311 e que
apareceu na trilha sonora do filme “50 First Dates” ou, no Brasil, “Como
Se Fosse a Primeira Vez.”
2- Great Lake Swimmers/Song Sung Blue: Essa é pro pessoal da
velha guarda. A música é de 1972 e foi composta pelo Neil Diamond. Esta
versão foi gravada em 2008 pela banda canadense Great Lake Swimmers,
de Toronto, e foi usada na trilha sonora de um documentário sobre uma
banda de tributo ao Neil Diamond.

5

3- Johnny Cash e Joe Strummer/Redemption Song: União de
dois pesos pesados: o americano Johnny Cash e o inglês Joe Strummer,
vocalista do The Clash, interpretando a Redemption Song do Bob Marley.
Essa gravação faz parte do box Unearthed, com cinco CDs, que foi
lançado em 2003, dois meses após a morte de Johnny Cash.
4- Jack Johnson/Escape (The Pina Colada Song): Música lançada
originalmente em 1979, pelo inglês Rupert Holmes, e regravada em
2013 pelo havaiano Jack Johnson para a trilha do filme “A Vida Secreta
de Walter Mitty”. A letra é uma atração à parte, contando a história de
um cara que resolveu trair a esposa e colocou um anúncio pessoal nos
classificados...

6

5- Sexton Blake/The Logical Song: Clássico dos clássicos, a versão
original foi lançada pelo Supertramp em 1979 e regravada em 2007 pela
banda americana Sexton Blake.
3

6- John Pizzarelli/Silly Love Songs: O americano Pizzarelli prova mais
uma vez que é fascinado com a música brasileira, fazendo uma versão
bossa-nova para o clássico do Paul McCartney.

7

7- Newlux/Song 2: Que tal um pouco de jazz russo? Direto de São
Petersburgo, essa é a banda Newlux, e uma versão muito interessante
para Song 2, música da banda britânica Blur.
8- Nouvelle Vague/This Is Not a Love Song: E depois de tantas
canções de amor, que tal uma que declara escancaradamente que não é
uma canção de amor? This Is Not a Love Song foi lançada em 1983 pela
banda de Johnny Rotten, o PIL – Public Image Limited, e recebeu uma
versão modernizada pelo incrível projeto francês Nouvelle Vague.
8

4

Para escutar essas e outras músicas sobre músicas, é
só escutar o episódio do Sonora sobre Songs:
www.soundcloud.com/sonorapod/sonora-87-songs
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(*) Eduardo Axelrud, 51 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).
ONNE&ONLY
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Empreendedorismo - Álvaro Garnero

O PROGRAMA É 50 POR 1,
O CAMAROTE É Nº 1

E A CABEÇA É A MIL.
Bebendo sangue de cobra

O empresário carioca Álvaro Garnero, filho de Mario Garnero
– fundador do grupo BrasilInvest – e de Ana Maria Monteiro de
Carvalho, segue a tradição familiar concretizando bons negócios.
Exemplos de sucesso e de inspiração não faltam em sua dinastia.
Seu avô materno, Joaquim Monteiro de Carvalho, trouxe para o
Brasil a Volkswagen, a Peugeot e a Moët & Chandon, além de liderar
um dos 20 maiores grupos empresariais do país, o grupo Monteiro
Aranha, de cujo conselho ainda participa. Além de diretor de novos
negócios do Grupo Brasilinvest, Álvaro Garnero investe e inova no
ramo empresarial do entretenimento. Concedeu entrevista exclusiva
para a Revista Onne & Only.
Quantas e quais empresas fazem parte do pool Álvaro
Garnero?
A marca Cafe de la Musique, AGarnero Produções, Camarote
nº1 e Café Society.Também sou acionista do grupo Monteiro Aranha.

Foto: Fred Pontes

Para o seu conglomerado de entretenimento, o que ainda
falta?
Acho que falta ser dono de uma emissora (rsrs). Mas isso é um
problema que não quero ter, de verdade. Fico com o que eu sei fazer.
E se coisas novas surgirem, elas sempre aparecem naturalmente.

Quantos contatos tem em sua agenda?
Eu nunca contei, mas acho que o suficiente para que eu tenha
uma boa circulação em qualquer lugar do mundo.
O programa 50 por 1 é um bom negócio?
O 50 por 1 é uma vitrine. Hoje se conta nos dedos quem
consegue dois dígitos na TV aberta. Nós estamos na casa de dois
dígitos há dois anos – e mantivemos mesmo quando a Record estava
fora da NET, a mudança para o Domingo Espetacular foi fundamental
para isso. Acho que um se beneficia do outro. Hoje o 50 por 1 se
paga, mas como eu disse é muito mais uma vitrine, porque me abre
as portas para outros projetos, diversos contatos e futuros parceiros.
Então eu posso afirmar que é um ótimo negócio.
Qual foi a cena mais difícil de gravar?
Eu voltei ao Vietnã há dois meses e gravamos o que tínhamos
gravado dez anos atrás: a vila que serve diversos pratos de cobra. Eu
voltei a comer o coração da cobra – isso foi muito difícil.

Na cratera do Monte Bromo - vulcão ativo

Projetos de investimento.
O Cafe de la Musique começou a investir em resorts. Em 2018
teremos dois, um em Barra Grande (BA) e outro em Cumbuco
(CE). Isso vai continuar. A produtora está aumentando e iremos
investir em Brand Content e também em outras produções (que
estão em segredo, por enquanto).

Maior saia justa do programa.
Quando eu coloquei meus pés congelados numa fogueira dentro
de uma tenda de um clã na Mongólia e todo mundo me olhou com
susto. Meu guia quase me empurrou para tirar os pés. Depois me
explicaram que aquele era um fogo sagrado para eles.
O legislativo está entre seus projetos?
Eu pensei nisso, muito porque eu vejo como o turismo está
carente no Brasil e sei o potencial que o país tem para se beneficiar
desse mercado. Mas acho que a máxima que está escrita no templo
de Apolo, em Delfos, cabe aqui “Conhece-te a ti mesmo”. Eu não
sou a pessoa para legislar. Posso ser um consultor, mas entrar nos
meandros do legislativo é uma habilidade que eu sei que eu não
tenho.

Com Ney Matogrosso no Cafe de la Musique

Em Botsuana - ao fundo leão dormindo depois de comer uma zebra
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Provando um Calvados - Normandia

Quantos relógios possui em sua coleção? Qual o que mais
gosta?
Tenho muitos, porque gosto de relógios. Mas acho feio ficar
falando em números. O relógio que mais gosto é um Paul Newman
Rolex Daytona, que ganhei de aniversário de 18 anos do meu pai.
Qual o vinho mais marcante que já degustou?
Esse eu sei de cor. Sobrou uma caixa de Grgich Hills Cabernet
Sauvignon 1982 da festa do meu casamento e deixei guardada em
casa para uma ocasião especial. Quando Alvarinho (Álvaro Garnero
Filho) nasceu, em 1996, assim que ele chegou em casa, eu abri
uma garrafa para brindar. Melhor vinho que eu tomei na vida. Aliás,
Salvador Dali propôs em 1978, no livro “The Wines of Gala”, uma
nova forma de classificar vinhos, não por cepas, não por uvas, mas
por emoções. Para mim faz muito mais sentido isso.

“...EU ACHO QUE A MELHOR DEFINIÇÃO
DE LUXO É VIVER ALGUMA COISA QUE
VOCÊ NÃO PRECISA VIVER, NÃO É UMA
NECESSIDADE DE VIDA, MAS QUE VOCÊ
ESCOLHE VIVER POR PRAZER. RELACIONAR
LUXO COM DINHEIRO NÃO É SÓ ERRADO,
COMO É BREGA.”

Marcas e cepas que não podem faltar em uma adega.
Eu não acho que a gente precisa ter os vinhos mais caros na
adega só por ter. Prefiro ser fiel a uma vinícola consistente. Gosto
muito do Niebaum-Coppola Rubicon, do amigo Francis Coppola.
O luxo é experiencial?
Completamente, eu acho que a melhor definição de luxo é viver
alguma coisa que você não precisa viver, não é uma necessidade de
vida, mas que você escolhe viver por prazer. Relacionar luxo com
dinheiro não é só errado, como é brega.

Fotos: Arquivo pessoal

Qual o maior luxo que já viveu?
Mais fácil me lembrar o último luxo que eu vivi: passar meu
aniversário com minha mãe, meu filho, minha irmã, minha namorada
– e ainda tendo oportunidade de gravar e divulgar um projeto social
dentro de um campo de refugiados em Beirute. Luxo é fazer o que
você gosta. E, pensando bem, quem tem esse luxo na vida?
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Álvaro com a família em Beirute
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www.fabricario.com.br
www.fabricario.com.br
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Tramontina - Décor

BONITO

O PRAZER DE FAZER

Desde 1911 no mercado, a Tramontina conta em seu portfólio de produtos com mais de 18 mil itens,
presentes em 120 países ao redor do mundo. Aliados há 100 anos de tradição, o desenvolvimento e a
fabricação dos produtos primam pela inovação, criatividade, tecnologia, qualidade, exclusividade, estilo,
controle, universalidade e emoção.

Linha Quadrum

Sistema FLUSH, que deixa a pia totalmente nivelada, sem dar margem para arestas que acumulam sujeiras.

Fotos: Divulgação Tramontina

Uma das novidades da grife é a linha Quadrum de cubas para
banheiros, lavabos e cozinhas. Parte fundamental na composição de
ambientes, as cubas dão um toque especial no décor. Feitas totalmente
de aço inox, material que garante às peças maior resistência e facilita
a higienização, as cubas Quadrum podem ser instaladas no sistema
FLUSH, deixando a pia totalmente nivelada, sem dar margem para
arestas que acumulam sujeiras.
Disponíveis em diversos modelos com grande profundidade,
que se adaptam aos mais variados projetos, imprimem aos espaços
beleza e funcionalidade em conformidade com a rotina da casa.
As cubas da linha Quadrum, sofisticadas, tecnológicas e com
acabamento minucioso, agregam valor ao ambiente, além de
combinarem com qualquer estilo de decoração. Tramontina, uma
marca com visibilidade, reputação e consistência. Um luxo.
www.tramontina.net

Cuba Inox Quadrum Undermount Tramontina
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Foto: Fábio André Rheinheimer - autoretrato

Bellus

| L A N Ç A M E N T O |

Art & Arch

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

Foto: Paulo Mello
Paisagens em dois tons
A exposição Paisagens em Dois Tons traz mais de 70
obras nas mais diferentes linguagens - pintura, desenho,
fotografia, objetos e esculturas. São 46 artistas, entre
eles Federico Arnaud, Esther Bianco, Denise Iserhard
Haesbaert, Arminda Lopes, Marcelo Pferscher, Régis
Bondan, Magna Sperb, Márcia Haesbaert, Ricardo
Giuliani, Vera Reichert, Rosane Morais e Sérgio Stein.
Para esta mostra, os autores foram instigados a
pensar a paisagem a partir de duas cores: o verde e
o vermelho. “Cada artista interpreta e representa
a paisagem de acordo com suas poéticas, em que a
paisagem pode ser real, imaginária ou simbólica. O
espectador é convidado a percorrer dois mundos
distintos e relacionados e buscar a paisagem sensível,
muitas vezes ligada ao afeto e à memória, sem deixar
de discutir questões sociais e políticas”, enfatiza Ana
Zavadil, curadora da mostra.
MACRS - 6º andar da Casa de Cultura Mário
Quintana - Rua dos Andradas, nº 736, Centro Histórico,
Porto Alegre/RS | Visitação: até 18 de Março/2018. Terça
a sexta, das 9h às 18h30, e sábado, domingo e feriados,
das 12h às 18h30

Obra de Sérgio Stein - Foto: Nilton Santolin

Fragmentos do lugar - uma construção do olhar
O Café do MARGS apresenta a exposição Fragmentos do
Lugar - Uma Construção do Olhar, com fotografias de Paulo
Mello e curadoria de Fábio André Rheinheimer. O conceito
desta produção peculiar, sensível e coesa, convida o
espectador a interagir com cenários de beleza arrebatadora.
“Em analogia ao conceito de lugar, usualmente empregado
na arquitetura, os espaços se tornam lugares à medida que
os definimos e os atribuímos significados, ou seja, adquirem
o sentido de lugar segundo o tempo que dispendemos
em os conhecer, em os vivenciar e, consequentemente,
assim, os dotarmos de valor”. Deste modo, o fotógrafo
Paulo Mello - a partir de temas de investigação recorrentes:
sítios naturais paradisíacos ou consolidados pela ocupação
humana em agrupamentos urbanos - busca eternizar
a identidade de realidades distintas, bem como interrelacionar cenários diametralmente opostos.
Fábio André Rheinheimer - arquiteto, artista visual e curador
independente.
Café do MARGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Ado Malagoli, Praça da Alfândega, S/N, Centro Histórico, Porto
Alegre/RS - cafedomargs@gmail.com - Tel.: (51) 98904-0887
Visitação: até 14 de Janeiro/2018. Terça a Domingo, das 10h
às 19h

Um sistema que coloca
a cozinha novamente
no centro da casa,
resgatando o prazer de
cozinhar e gerando um
espaço de convivência
amplo e muito agradável.

DE S IG N
EXPERI ÊN C IA S
EM O Ç Ã O

Mobiliário integrado,
com mesas inteligentes,
formando planos de
trabalho projetados para
diferentes utilizações e
configurados de acordo
com a preferência de cada
usuário.
Os balcões também foram
reinterpretados, lembrando
as antigas despensas.
O resultado são cozinhas
mais práticas, funcionais e
convidativas.

Exposição Coleção Oscar Cardoso Saraiva e Lançamento do livro O MARGS,
a partir de 13 de dezembro, apresenta a exposição “Coleção Oscar Cardoso Saraiva”,
com curadoria de Paulo Amaral. Nesta mesma data será lançado o livro homônimo,
com imagens coloridas do acervo em 112 páginas, produzido por Edy Kolts e Martha
Reis. “A coleção é especial em tamanho - 147 pinturas sobre tela, eucatex ou madeira,
63 paletas e 13 conchas pintadas e 17 pincéis de artistas, autografados - e de muita
qualidade no conjunto”, salienta o curador. Nesta mostra podem ser apreciadas obras
de artistas consagrados, como Aldo Locatelli, o italiano de Bergamo, que apresenta uma
magnífica “Última Ceia de Cristo e seus Apóstolos”, o catalão José Sicart e brasileiros
como Leopoldo Gotuzzo, Chlau Deveza, Edy Gomes Carollo e João Fahrion.
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) - Praça da Alfândega, S/N,
Centro Histórico, Porto Alegre/RS - Tel.: (51) 3227-2311. www.margs.rs.gov.br
Visitação até 1º de Fevereiro/2018. Terça a domingo, das 10h às 19h

Aldo Locatelli - foto: Henrique Wallau
design_LA

A Ventura do Moderno
A Pinacoteca Ruben Berta, em comemoração aos seus 50 anos, apresenta obras
representativas de seu acervo na mostra coletiva “A Ventura do Moderno”, tendo
como tema o modernismo. Regina Teixeira de Barros, curadora da mostra, selecionou
nomes como Lasar Segall, Carlos Bastos, Carybé, Di Cavalcanti, Joaquim Lopes Figueira
e Portinari, além de representantes do cenário rio-grandense, como Angelo Guido, Xico
Stockinger e Glênio Bianchetti. Durante a exposição, será produzido um catálogo virtual
contendo audiodescrição das obras, e também serão feitas visitas guiadas em Libras e
educativas, para escolas públicas de ensino fundamental de Porto Alegre.
Pinacoteca Ruben Berta - Rua Duque de Caxias, 973, Centro Histórico - Porto Alegre RS
acervo@smc.prefpoa.com.br - (51) 3289 8292
Visitação: 13 de Dezembro/2017 a 04 de Maio/2018.
De segunda a sexta, das 10h às 18h
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DI CAVALCANTI, “Figuras”, 1967, óleo sobre tela, 61x81cm
Pinacoteca Ruben Berta | Foto F.Zago - StudioZ

AGENCIA

AV GOETHE 125 MOINHOS (51) 3378 4200 WWW.FLORENSE.COM
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Arte - Galeria Mamute

ARTE CONTEMPORÂNEA PARA

OS SEUS DESEJOS

David Magila

Localizada em um lindo prédio de estilo neoclássico,
no Centro Histórico de Porto Alegre, a Galeria de
Arte Mamute apresenta mostras individuais com obras
inéditas do que há de mais contemporâneo em arte,
nas técnicas de pintura, desenho, fotografia, gravura,
escultura e novas mídias. São três salas de exposições
para o deleite dos visitantes.

Goia Mujalli

GALERIA 1: Individual de MARÍLIA BIANCHINI, reunindo obras
em fotografia, impressas em papéis artesanais, produzidos pela
artista. Marília é mestre em Poéticas Visuais pelo PPGAV/UFRGS
(2013). Foi contemplada com o IV Prêmio Açorianos de Artes
Plásticas. Recebeu o Prêmio Salão Jovem Artista do grupo RBS.
GALERIA 2: Individual de GOIA MUJALLI. A exposição reúne
pinturas abstratas com diversas camadas de cores e texturas. Goia
é mestre em pintura pelo Royal College of Art, Londres (2017), e
bacharel em pintura pelo The Slade School/UCL, Londres (2015).
GALERIA 3: Individual de DAVID MAGILA. A mostra apresenta
pinturas com cores intensas de paisagens da arquitetura da cidade
desordenada. Magilla é pós-graduado pela Escola de Comunicação e
Artes/USP e pela UNESP. É bacharel em Artes Plásticas pela UNESP.
Rua Caldas Júnior, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil
www.galeriamamute.com.br
contato@galeriamamute.com.br
Fone: (51) 3286.2615
(51) 99916.8818
GaleriaMamute
/GaleriaMamute

David Magila
Marília Bianchini
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LIDERANÇA GAÚCHA

Lideranças da iniciativa privada no executivo, vide João Dória,
e no legislativo? Seria uma solução? Vantagens e desvantagens.
Estamos notando um movimento cada vez maior da sociedade
se engajando e questionando o modelo de gestão pública atual.
Acredito que precisamos de líderes que possam transformar o Brasil,
mudando essa cultura e gestão do setor público para o fortalecimento
das instituições democráticas. A experiência adquirida pelos líderes
da iniciativa privada pode contribuir muito para essa mudança. Não
vejo desvantagens nesse processo, visto que essa é uma modificação
de cultura para melhoria dos processos, visando um engajamento e
uma participação maior da sociedade no processo democrático e de
crescimento do país.
Projetos desenvolvidos pelo LIDE RS.
Promovemos debates profundos com temas atuais e relevantes,
reunindo as principais lideranças públicas e empresariais no intuito
de melhorar o ambiente social e econômico do Estado e do País.
Também esse ano fechamos uma parceria com o CLP, que é o maior
formador de lideranças públicas do Brasil, para fomentar ainda mais
as suas ações aqui no Rio Grande do Sul e usar as suas ferramentas
de análise de gestão pública para avaliar as ações dos governos
municipais e estaduais. Outro projeto importante é feito em parceria
com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o Rotary para
doação de livros, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento
da cultura da leitura em toda a população. Já foram doados mais de
5.000 livros e acreditamos ter impactado mais de 10.000 pessoas.

Eduardo Fernandez

O presidente do Lide Rio Grande do Sul
Eduardo Fernandez é diretor da Divisão de Metais
Preciosos da Galva, empresa que atua na área
de produtos químicos para galvanização, e sócio
da EKF Participações, empresa que tem atuação
nas áreas de materiais esportivos, produção
de eventos e tecnologia. Em sua trajetória
profissional se destacam ainda as atuações como
diretor de relações institucionais e coordenador
do Fórum da Liberdade, membro do Conselho
de Administração da TVE, vice-presidente da
Federasul e membro do Conselho de Economia
da Fecomércio-RS.
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Maior dificuldade enfrentada como presidente do LIDE RS.
O maior desafio à frente do LIDE RS é recuperar a confiança e o
protagonismo do Rio Grande do Sul no cenário econômico nacional.
Maior satisfação como presidente do LIDE RS.
Estar à frente de uma organização multissetorial que reúne
algumas das principais lideranças do Estado visando fortalecer a livre
iniciativa e os valores democráticos, impactando diretamente no
desenvolvimento econômico e social do Estado

A cultura empresarial gaúcha está mudando?
Infelizmente, por muitos anos, acreditamos que éramos
extremamente desenvolvidos e que a nossa posição de protagonistas
jamais seria ameaçada. O presente mostra que o Estado e as suas
empresas perderam muito a sua competitividade nos últimos anos,
porém acredito que, com mais humildade para rever seus erros e
aprendendo com essas dificuldades, tenho notado uma melhoria na
cultura empresarial gaúcha. Estamos nos tornando mais abertos e
menos preocupados com polarizações extremistas.

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais
foi fundado no Brasil, em 2003, contando com
unidades regionais, internacionais e setoriais,
totalizando 26 frentes de atuação. No Brasil,
são 17 unidades do LIDE distribuídas em todo
território nacional e, no exterior, o LIDE está
presente em 15 países ou regiões, além das
unidades em constituição.

Desenvolvimento, empreendedorismo e inovação: que
empresas na sua opinião merecem destaque no RS?
Não gosto de citar apenas algumas empresas e sim setores
que merecem destaque no Estado. O gaúcho tem uma grande
capacidade e espírito empreendedor. Ressalto o potencial do
Agronegócio, que tem crescido a cada ano e vem investindo muito
em tecnologias que melhorem a eficiência do processo produtivo.
O polo calçadista do Vale dos Sinos, com empresas que produzem
calçados que são exportados para o mundo inteiro. Na região da
Serra, o polo metalmecânico, que sofreu bastante com a crise, mas
já mostra contundentes sinais de recuperação e representa um
número significativo de empregos, além da produção de vinhos que
são respeitados e premiados pelo mundo afora. O varejo, que possui
diversas grandes redes espalhadas por todo o Estado. Um segmento
que vem crescendo bastante é o de tecnologia, com empresas e
polos tecnológicos cada vez mais qualificados.
Que ações do Estado são necessárias para promover a
construção de uma cultura de governança e gestão de
excelência públicas?
Precisamos fomentar uma cultura de Estado eficiente: com
gestores públicos capacitados a desenvolver ações que estimulem
o desenvolvimento através da livre iniciativa, que é quem realmente
gera empregos, renda e crescimento social e econômico para uma
nação. O Estado deve desburocratizar processos e se aproximar
cada vez mais das reais necessidades da sociedade, trazendo ações
que valorizem mais a meritocracia e não o assistencialismo.
Fotos:Tiago Trindade

Empreendedorismo – LIDE/RS

Quais as ações do LIDE RS para uma maior interlocução
entre o público e o privado?
Temos um contato muito próximo com o governo estadual e
alguns prefeitos, sempre trazendo percepções, dados e alternativas
para melhorar o ambiente de negócios. Trouxemos para o Estado
o Ranking de Competitividade do Centro de Liderança Pública
(CLP), que é a ferramenta mais respeitada em âmbito nacional para
avaliar as ações dos governos em diversas áreas. Temos o preceito
de sempre atuar de uma forma construtiva e colaborativa, sem
partidarismos e sim pensando em um projeto de melhoria para a
sociedade e de um ambiente mais saudável para quem empreende
e pretende empreender. Também pela nossa atuação em âmbito
nacional e internacional temos promovido ações com empresas e
países que querem investir no Rio Grande do Sul.
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ÁFRICA

ABSOLUTAMENTE

EXCLUSIVA

O luxuoso Zambezi Queen desliza pelo Rio Chobe, numa
das regiões mais ricas em vida animal da África. Do lado de fora, a
belíssima natureza do Chobe National Park - Botswana - se mostra
aos passageiros com seus elefantes, leopardos, leões, búfalos e
antílopes.
São apenas 28 privilegiados hóspedes que desfrutam da
experiência junto à vida selvagem em quatro dias completos de
cruzeiro fluvial com paradas para safáris fotográficos em barcos
menores ou em veículos abertos, visita a aldeias como a Kasenu,
observação de pássaros e até mesmo um jantar Boma, típico da
região. A bordo, a mordomia é absoluta, incluindo piscina, serviço
personalizado e gastronomia requintada da AmaWaterways.
Os itinerários de África idealizados pela AmaWaterways
combinam a navegação no rio Chobe com parte terrestre, em
imersão no continente de tantas belezas como a região de Victoria
Falls, considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo, Greater
Kruger National Park, com hospedagem em um luxuoso lodge
de safári, e também Johannesburg, Capetown ou ainda a Tanzânia,
incluindo Arusha, Tarangire, Ngorongoro e Serengeti, entre outras
tantas aventuras de luxo.

Cruzeiro-safári pelo Rio Chobe a bordo do Zambezi
Queen da AmaWaterways possibilita o encontro com
a vida selvagem com toda mordomia.
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Roteiros AmaWaterways na África
• Discover Africa - Três noites na Cidade do Cabo, seguidas por
um cruzeiro de quatro noites de vida selvagem e duas noites em
Cataratas Vitória, com a opção de estender por mais duas noites em
Joanesburgo.
• Wildlife & the Falls - Uma noite em Joanesburgo, um cruzeiro de
quatro noites de vida selvagem, duas noites em Victoria Falls, duas
noites em Joanesburgo e duas noites em um luxuoso lodge de safári
no Greater Kruger National Park.
• Stars of South Africa l - Três noites na Cidade do Cabo, um cruzeiro
de vida noturna de quatro noites, duas noites em Cataratas Victoria,
duas noites em Joanesburgo e três noites em um luxuoso lodge de
safári no Parque Nacional Greater Kruger.
• Rivers & Rails of Africa - Três noites na Cidade do Cabo, um
cruzeiro de vida noturna de quatro noites, duas noites em Cataratas
Vitória e uma viagem de trem Rovos Rail de três noites de Victoria
Falls a Pretória.
• Golden Trails of East Africa - Uma noite em Joanesburgo, um
cruzeiro de quatro noites de vida selvagem e duas noites em
Cataratas Vitória, duas noites em Joanesburgo e sete noites em
luxuosos lodges de safári na Tanzânia, incluindo Arusha, Tarangire,
Ngorongoro e Serengeti com opção para começar por três noites
na Cidade do Cabo.

Zambezi Queen
Quem reservar um itinerário africano irá desfrutar de quatro
noites a bordo de uma suíte no Zambezi Queen, projetado
exclusivamente para uma visão próxima da vida selvagem ao longo
do Rio Chobe. Hospedando apenas 28 convidados, em 14 cabines,
o navio possui um deck com piscina ao ar livre, onde os viajantes
podem relaxar com vistas deslumbrantes de 360 graus, incluindo
a maior concentração de elefantes da África. Varandas privativas e
cabines espaçosas oferecem vistas sem qualquer obstáculo. À noite,
um telescópio a bordo permite a observação das estrelas em plena
savana.
O Zambezi Queen, um eco-navio ambientalmente responsável,
usa um sistema de propulsão a jato que preserva o leito do rio
e sistema de aquecimento solar para fornecer água quente aos
hóspedes.
Quem reservar antes de 30 de abril de 2018 receberá um bônus
especial de US$ 500 de reserva antecipada por pessoa em qualquer
programa da África 2019/2020.
AmaWaterways
Empresa familiar com 15 anos de experiência e várias vezes
premiada, a AmaWaterways oferece cruzeiros fluviais inesquecíveis
em 20 navios que deslizam pelo Danúbio, Reno, Mosela, Meno,
Ródano, Main, Sena, Garonne, Dordogne, Canais da Holanda e da
Bélgica, Douro, Mekong, no Sudeste Asiático, e Chobe, na África.
Preços, ofertas promocionais de reserva antecipada e itinerários específicos, com a
Velle, representante da AmaWaterways no Brasil: info@velle.tur.br
Fone: (11) 3285-4437

Fotos: AmaWaterways

Turismo

África, ainda melhor
A partir de 2019, os roteiros de África da AmaWaterways
vão possiblitar extensão de quatro noites para Ruanda, onde está
o Kigali and Volcanoes National Park, habitado por raros gorilas de
montanha e macacos dourados. Esta é uma viagem de onze dias, dos
quais quatro deles a bordo do luxuoso MS Zambezi Queen, com
todo o conforto de um navio cinco estrelas. No valor da viagem
estão incluídos o cruzeiro de quatro noites no Rio Chobe, toda a
programação terrestre e três noites de luxuosa hospedagem na
Cidade do Cabo e em Victoria Falls, passeios à Table Mountain, ao
Cabo da Boa Esperança, à região vinícola junto à Cidade do Cabo,
safáris no Rio Chobe, dois dias inteiros na região de Victoria Falls e
toda a alimentação e bebidas.
ONNE&ONLY
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Com o super yatch Scenic Eclipse,
cruzeiros ganham novo esplendor,
das suítes aos destinos

Poderia ser um luxuoso apartamento em Nova York,
com suas gigantescas janelas descortinando a paisagem.
São nada menos do que 233 metros quadrados, dois
quartos, sala e terraço. As duas Owner’s Penthouses
Suites do Scenic Eclipse ultrapassam qualquer ideia de
sofisticação, pois o espaço e o completo domínio sobre
a paisagem são sinônimo de luxo. Situadas no deck 9,
as Owners Penthouses ainda têm varandas com 60
metros quadrados para que nada - seja a aurora boreal,
paisagens do tropical Caribe ou geleiras e pinguins
da Antártica - deixe de ser admirado. Tudo isso com
serviço de mordomo, naturalmente.

O Scenic Eclipse, a ser inaugurado em 2018, reúne luxo e
descoberta, com sofisticação de bordo e incríveis aventuras que
nenhuma outra embarcação oferece. Absolutamente inovador, o
Scenic Eclipse, categoria 6 estrelas, all inclusive, para exclusivos 228
hóspedes, é o primeiro navio de oceano da Scenic, já consagrada
como empresa de navegação fluvial. Concebido para oferecer uma
experiência única de sofisticação, tecnologia e recursos de segurança,
traz a oportunidade de explorar além do que possa ser imaginado.
Mas a aventura não se limita ao destino. O helicóptero a bordo
do Scenic Eclipse proporciona voos panorâmicos, e o submarino
que este súper yatch carrega possibilita visões do fundo do mar
aos aventureiros. Quem preferir ficar na superfície poderá utilizar os
caiaques. A viagem inaugural está prevista para agosto de 2018.
Luxo é o padrão no Scenic Eclipse. Com apenas suítes - 122,
todas com varanda, a partir de 32m² - também mostra sua categoria
na gastronomia com seis restaurantes (francês, asiático, italiano, steak,
al-fresco, Ocean Café Lounge), jantar na cabine, serviço de quarto 24
horas, tudo sem taxa adicional e sistema all inclusive. E mais: proporção
de tripulantes e passageiros de 1:1, para um atendimento 6 estrelas.

O outro Galápagos
É na Isla de La Plata, próxima à costa do Equador, o único lugar
– incluindo Galápagos – onde vivem os boobies, excêntricas aves
de pés azuis que mais parecem patos. Essa e outras raras espécies
animais, de albatrozes a leões marinhos, podem ser vistas em Isla La
Plata, também chamada de mini Galápagos. Cartagena, na Colômbia,
é o porto de embarque para as ilhas San Blas, onde os passageiros
poderão optar por uma excursão em helicóptero ou submarino
disponíveis a bordo. Cruzando o canal do Panamá rumo ao Pacífico
segue para o Parque Nacional Darien, um dos mais importantes
patrimônios naturais da Unesco e acessível apenas por mar, em
barcos pequenos.
Data: 9 de novembro de 2018

O Final da Antártica
Aqui a aventura encontra seu ápice nos 12 dias de cruzeiro de
Ushuaia à Península Antártica, onde o Scenic Eclipse fica por cinco
dias. Aventura, vida selvagem e descobertas com o acompanhamento
do Discovery Team, especialistas na região (de geólogos a biólogos
marinhos, historiadores e ornitólogos), vão enriquecer ainda mais a
experiência na Antártica. Encontro com baleias e visita a uma colônia
de pinguins são apenas o aperitivo dessa aventura.
Data: 6 de dezembro de 2018
Sabor de Cuba
Dois itinerários vão privilegiar Cuba nos roteiros do Caribe.
Cuba in Depth parte e retorna a Miami num roteiro de 14 dias
que circunda a ilha visitando Havana, Maria La Gorda (aqui com
excursões de helicóptero e submarino), Isla de La Juventud, Cayo
Largo, Cienfuegos, Casilda/ Trinidad, Cabo Cruz, Santiago de Cuba,
Alejandro de Humboldt National Park e Cayo Frances. A outra
viagem,Taste of Cuba & The Caribbean, percorre em 10 dias o Caribe,
de Miami a Cartagena, com paradas em Havana, Georgetown (Ilhas
Cayman), Falmouth (Jamaica), San Andrés e Cayo Cangrejo.
Data: 31 de outubro de 2018
Obra de Arte da Natureza
Dramáticas fendas escavadas na Idade do Gelo levam o mar
até o interior da Noruega. Os fiordes, que recortam todo litoral,
impressionam pela beleza intocada. Esta é uma viagem em que
luxo e aventura andam juntos. São 13 dias explorando o que há de
mais lindo na Noruega: sua incrível rede de fiordes, Patrimônio da
Humanidade. Com dimensões ideais para navegar na região, o Scenic
Eclipse percorrerá o recortado litoral da Noruega começando por
Bergen, seguindo por Sognefjord, Alesund, Bronnnoysund, Ilhas
Loften, Borg,Tromso, Fammerfest, Bear Island e Longyaerbyen.
Data: 4 de julho de 2019
Informações e reservas com a Velle, sua representante exclusiva no Brasil:
info@velle.tur.br | Fone: (11) 3285 4437
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Fotos: Scenic Luxury Cruises

O LUXO DE UMA EXPERIÊNCIA EXCLUSIVA

Um luxo de aventura, uma nova descoberta do mundo
Do Ártico à Antártica, com itinerários que se completam, o
Scenic Eclipse levará seus privilegiados hóspedes aos locais mais
desejados do mundo, aproveitando a melhor época do ano em cada
lugar. A primeira temporada do Scenic Eclipse será no Mediterrâneo,
da Turquia à Espanha, em itinerários que contemplam o melhor de
cada recanto daquele que os antigos chamavam de Mare Nostrum.
Depois, segue para o Norte, explorando as terras vikings e chegando
ao Ártico. Cruza o Atlântico rumo às Américas. De Miami vai ao
Caribe, estendendo sua rota até o Equador. Os demais roteiros serão
do Chile à Antártica e depois até Buenos Aires. Serão 18 itinerários,
sempre buscando rotas onde a aventura possa ser desfrutada
intensamente e como nunca realizada.
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Inovação

PARECE QUE O MUNDO TODO

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

VIROU CLICHÊ.

COMO STARTUPS
ESTÃO CRIANDO
UM NOVO MUNDO
MAIS DIGITAL, MAIS
ENGAJADO E MAIS
PRODUTIVO
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O fim do mundo. Como nós o conhecemos.
Para o leitor desavisado, o título pode fazer pensar na onda de
teorias do fim do mundo e do fenômeno de colisão com o planeta
Nibiru. Não é nada disso. A matéria é sobre o adeus ao mundo no
qual estamos acostumados a viver, comprar, viajar, comer e vestir.
Estamos entrando numa nova era onde o mundo material está
se desmaterializando e se desmonetizando, para democratizar. As
palavras não são bonitas, mas representam o que muitos consideram
o futuro.Talvez a velha forma de enxergar o futuro, pois de futuro não
tem nada. Sabe aquela comidinha? Aquela reserva? Aquela passagem?
Aquele hotel? Aquela jaqueta? Aquele gadget? Aquele sofá? Tá aqui
oh! Na palma da sua mão. Inúmeras tecnologias emergem nessa
nova era: inteligência artificial, realidade aumentada, big data, analytics,
internet das coisas, bitcoin e blábláblá.
Estas diferentes tecnologias já estão presentes no dia a dia
dos consumidores, que estão tendo experiências maravilhosas no
mundo digital. Nunca o pessoal da tecnologia da informação esteve
tão distante da crista da onda, atualmente navegada por pessoas de
todas as classes sociais. Todo mundo tem smartphone, e isso muda
tudo. Aquela parafernália tecnológica de servidores e complexos
sistemas de gestão não resolve mais a dor dos clientes, e jamais
esteve tão démodé. A morte da TI.Viva as startups!

“Nada será como antes”, e isto já cheira a clichê. Olho para o lado
e vejo jargões. Startup, empreendedor, Inovação, jornada do cliente,
transformação.
Trabalho numa Aceleradora de Startups, e por anos segurei
bandeiras com estas palavras. Gritava “diga não ao emprego!”,
“Viva a inovação!”. Hoje sonho com outdoors gigantescos que mais
parecem monstros, e que de sonhos não têm nada. São pesadelos
que me fazem pensar, pensar e pensar...
Há cinco anos, ninguém sabia o que era uma startup. Start o quê?
Sim, startup. São aquelas empresas de tecnologia, como Facebook,
Twitter, Uber e Airbnb, que nasceram em 2007 e hoje são unicórnios
- nome dado a estas emergentes de tecnologia, que valem mais
de US$ 1 bilhão. Transformação Digital. Argh! Cara, as empresas
tradicionais estão desesperadas, não investiram em nenhuma startup,
não investiram um real na ideia de um jovem empreendedor, mas
agora têm que parecer como o Google. “Olha lá! Colocaram uns
puffs coloridos na sala de reuniões!”, “Que bacana a ideia da nova
agência, criou uma campanha chamada 360º”, “Você sabia que agora
temos que conhecer a jornada do cliente?”. E os meus pesadelos
continuam. Os monstros da minha cabeça não entenderam que o
mundo já é digital. Hellooo! Quem está embarcando numa jornada
de transformação está atrasado, e não está no futuro. Quer dizer,
está no futuro mas chegou atrasado. A jornada de transformação
digital para aqueles que não se transformaram lá atrás é a mais
ameaçadora de todos estes movimentos, por ser simplesmente
disruptiva.“No novo mundo dos negócios é preciso se transformar e
se adaptar rapidamente para não ficar obsoleto, quebrar e morrer”.
Nossa! Quem não sabe disso? Certa vez li numa coluna do leitor
uma pergunta sobre o que seria um “homem de pegada”. Adorei a
resposta: “se você tem 30 anos e não sabe é porque talvez você não
seja”.Toma! Quem mandou perguntar essas coisas que todo mundo
sabe.Tóinnn!

Bom, o tempo voa, e o leitor quer conclusão. A grande questão
não é “to be or not to be” e sim quando e como. As empresas
tradicionais querem se reinventar a qualquer custo, e muitas não
sabem por onde começar. Como startups inovadoras, querem
se desenvolver, e investidores profissionais querem maximizar
seus investimentos, a grande sacada para empresas que, além de
atrasadas, são tradicionais é colocar a mão no cofre e desenvolver
urgente um programa sério e eficiente de aceleração corporativa.
Ah! E trocar aquela agência de propaganda que se acha cool usando
todos aqueles termos utilizados por uma agência digital repleta de
jovens millennials da geração Y. E não falar mais sobre a jornada de
transformação digital.
Parece que o mundo todo virou clichê.

Paulo Beck é administrador de empresas, empreendedor
em série e investidor-anjo em mais de 50 startups. Autor
do e-Book Oficina do Pitch, participa ativamente de
bancas de avaliação de startups.
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Pisos e revestimentos - Luiza Pilau

DE CASA NOVA,

ESTÚDIO LUIZA PILAU
VAI ALÉM DO CONCEITO DE LOJA

Projeto assinado pelo arquiteto Francisco Pinto
garantiu luminosidade farta, ambiente acolhedor e
exposição adequada dos pisos e revestimentos à venda.
O aconchego de uma casa, com vários ambientes, profusão de
texturas no piso e nas paredes e a sensação, para quem chega, de
ter ido visitar amigos. Não deixa de ser, já que a arquiteta Luiza Pilau
mantém sua loja de pisos e revestimentos há mais de duas décadas
e, nesse tempo, conquistou uma robusta carteira de clientes que hoje
se confundem com seu círculo de amizades.
Durante anos instalado num simpático espaço no Moinhos de
Vento, o Estúdio Luiza Pilau migrou para um novo endereço, agora
próprio, no bairro Higienópolis. Luiza entregou ao premiado arquiteto
Francisco Pinto a tarefa de transformar uma residência dos anos 1980
em uma loja moderna, funcional e, acima de tudo, única. Em sintonia,
decidiram deixar de lado o que seria o óbvio – derrubar a casa e
começar tudo do zero – e partiram para uma remodelação com uso
consciente de materiais e recursos. “Não queria uma loja sem alma,
um grande caixote com uma fachada envidraçada”, diz Luiza, “queria
que as pessoas se sentissem acolhidas, e deu certo!”
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Ambientacão área externa: Eda Fontoura com mobiliário Casa In Ferro.
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Fotos: Nicholas Galvão Photo

Ambientacão área externa:
Eda Fontoura com mobiliário Casa In Ferro.

As poucas paredes mantidas garantiram o desejado grau de
privacidade para o ambiente comercial, sem retirar a fluidez do fluxo,
que permite passear com liberdade entre os mostruários criados
por Francisco Pinto e as inúmeras opções aplicadas nas paredes e
nos pisos. O que poderia parecer confuso pelo mix de padrões, de
sistemas cimentícios a ladrilhos hidráulicos, passando por madeiras e
tapetes, entre outros, se torna organicamente harmônico, já que o
estúdio tem uma linha definida e os produtos conversam entre si.
Na impactante fachada, revestida em cimento, o nome do estúdio
se sobressai, com portas de entrada laterais, em vidro, frente a frente.
“Optamos por não criar vitrines, por várias razões”, explica Francisco,
“primeiro, porque pisos e revestimentos não se prestam a esse tipo de
exposição, ninguém compra esses produtos por impulso, e, segundo,
porque a loja é muito conhecida, Luiza Pilau é referência no segmento,
quem vai à loja sabe o que quer encontrar”. Para ele, uma das
características mais marcantes da obra é de, apesar de ter partido de
um imóvel pronto, não parecer uma adaptação, “nada lembra a antiga
casa, que era extremamente compartimentada. Mesmo mantendo
muita coisa da construção original, conseguimos um resultado
totalmente novo”. O máximo aproveitamento dos materiais foi uma
das preocupações do arquiteto e da proprietária, que contam ter
usado a maior parte do entulho gerado pela demolição das paredes
para nivelar o terreno, o que possibilitou a criação de mais um andar,
o subsolo, que servirá para abrigar ampliação de mais uma área de
showroom em futuro próximo.
O novo Estúdio Luiza Pilau poderia ser considerado uma
loja conceito, mas bastam alguns minutos de circulação por seus
ambientes para constatar que o espaço vai bem além disso,
prescindindo de rótulos.
Por Marjorie Michelin
Estudio Luiza Pilau
Rua Luzitana, 1238
www.luizapilau.com.br

O projeto manteve a estrutura e o telhado originais da casa,
suprimindo a maior parte das divisórias internas e criando, assim,
total integração entre todos os setores e acústica adequada. Entre a
aquisição da casa e a finalização da obra, que soma 450m2 construídos,
foram consumidos um ano e meio de trabalho.
No segundo piso, a área originalmente ocupada pelos quartos
foi transformada em mezanino, destinado a abrigar os ambientes
administrativos. Dali, é possível observar a movimentação em todo
o interior da loja e também da entrada do imóvel, coberta por uma
claraboia, responsável pela abundante luminosidade que acompanha
os visitantes em sua chegada e despedida. A casa fica numa área
residencial e ocupa toda a largura do terreno, mas, nos fundos,
mantém uma área verde, com direito a árvores frutíferas, valorizadas
pelo paisagismo, que pode ser apreciada a partir do deck em madeira
que se debruça sobre ela.
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Décor e organização - Casa + Prat-K

ORG

Foto: Divulgação Casa+Prat.K

www.casamaisprat-k.com
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Foto: Arquivo da Prat-k

Sueli Pagliosa
“Atuo como Personal Organizer há 17 anos e iniciei organizando malas
de viagem. Ofereço uma diversidade de serviços para toda a casa ou
espaço profissional, faço estudo interno do armário para otimizar o
espaço, dou treinamento para secretária na rotina da casa e aplicação
do serviço. A lista de atividades é grande e está sempre em evolução.
O resultado são residências bem organizadas, com aproveitamento de
espaço e tempo, além de apresentação de soluções práticas. A satisfação
dos clientes é ver a transformação que a organização provoca, tanto na
casa quanto na rotina dos moradores. O que não pode faltar em nenhuma
organização são os organizadores incolores para gavetas Casa+Prat-K:
são funcionais e práticos.”

Gabriela Corrêa
“Há quase três anos trabalho como Personal Organizer, por amor à organização! Decidi,
depois de 18 anos dedicados ao mundo financeiro, trocar o status pela felicidade. Me
dedico exclusivamente a organizações residenciais, comerciais e mudanças. Todos os
dias, minha nova profissão me prova o quanto foi assertiva a minha escolha de mudar
totalmente a área de atuação. Acordo realizada sabendo que se inicia mais um dia que
farei muito bem a uma família e muito bem a mim também pelo fato de renovar a energia
daquele lar, de devolver às pessoas a ordem, o ganho de tempo, a satisfação e o prazer
de ter tudo limpo, lindo, organizado e funcional. Transformar vidas diariamente com os
benefícios da organização não tem preço! O que não pode faltar em nenhuma organização
são os cabides de veludo Casa+Prat-K: eles são fininhos, otimizando espaço, e por serem
de veludo não permitem que a peça de roupa escorregue.”

Foto: Hèlio Silva

Organizar a residência ou o local de trabalho se tornou essencial
para quem deseja desfrutar de um ambiente confortável, prático e
saudável.
Muito além de transferir para dentro de um armário ou gaveta
aqueles objetos que invariavelmente acabam espalhados pela casa
ou esquecidos aleatoriamente após o uso, a organização assumiu um
papel de relevância na gestão do tempo, da rotina e até mesmo da
saúde das pessoas.
Quem já não dispensou preciosos minutos - ou horas - à procura
daquela peça de roupa que foi usada na última viagem? Ou que ficou
sofrendo com a enxaqueca por não encontrar o analgésico no meio
da madrugada?
Pensando em facilitar a forma como são organizados tanto a
residência como o ambiente profissional ou corporativo, a loja Casa
+ Prat-K apresenta produtos que priorizam praticidade, inovação,
design e requinte. Seguindo a tendência “faça você mesmo”, os itens,
além de conviverem harmonicamente com todos os conceitos

Foto: sbphotography

AÇÃO

Fernanda Graeff
“Como consultora em organização e fundadora da empresa
Armonizzare Ambientes Organizados, me dedico à organização
de residências e treinamento de funcionários domésticos, desde
2011. O resultado da contratação de um projeto de organização
vai muito além da parte estética. Utilizar um ambiente organizado
e perceber que tudo faz sentido traz a todos uma sensação
de tranquilidade de saber o lugar de tudo e que tudo tem sua
“casinha” para voltar. Também resulta em economia, pois ciente
do que possui o cliente não irá mais gastar comprando itens
semelhantes aos que já têm ou que nem lembrava que tinha
por estarem escondidos no fundo do armário. Os alimentos não
vencem mais como antes e as listas de compras de supermercado
são feitas com maior assertividade. O dia a dia ganha mais agilidade,
porque tudo está ao alcance no momento que deveria estar. O
que não pode faltar em nenhuma organização são as prateleiras
de aramado e as prateleiras suspensas Casa+Prat-K: dão maior
visibilidade e aproveitamento de toda a altura do armário.”

de decoração, são de fácil instalação, aliando funcionalidade e
exclusividade, permitindo reinventar e redescobrir os espaços muitas
vezes mal aproveitados.
Tudo isso é oferecido em uma loja virtual dinâmica e intuitiva,
além de contarem com lojas físicas, que proporcionam o contato
direto do consumidor e oportunizam a experiência da escolha
presencial. A Casa + Prat-K pode ser visitada em Porto Alegre e
também em Gramado, Capão da Canoa e Caxias do Sul.
Nesse processo de renovação, se destaca um profissional de
suma importância: o Personal Organizer (PO). Estes verdadeiros
magos da organização ajudam a acabar com a desordem e a botar
tudo no seu devido lugar, orientando de forma personalizada aqueles
que necessitam de uma mãozinha para corrigir hábitos ou aprender
a usar de forma mais racional seus ambientes. Através deles é possível
encontrar as melhores soluções e os mais adequados usos para os
produtos que irão transformar, multiplicar e otimizar os espaços de
convívio ou trabalho.
A Casa + Prat-K, inspirada na disciplina da organização, aliou-se
a estes Profissionais para criar a Confraria da Organização, com o
intuito de oferecer algo a mais aos seus clientes, proporcionando,
assim, uma forma mais prazerosa e divertida de utilização dos seus
produtos. A simples visita a uma das lojas provoca uma reflexão
acerca de como podemos aproveitar de maneira mais racional e
dinâmica nosso tempo e nosso entorno.
Seja na garagem, na cozinha, no quarto ou na mesa de trabalho,
a disposição ordenada e inteligente dos utensílios ou roupas produz
efeitos transformadores não apenas no aspecto material, mas - e
talvez o mais importante - na forma como vivemos e aproveitamos
nosso tempo e nosso mundo. Viver bem significa viver de maneira
organizada. E, para tanto, nada melhor do que contar com a ajuda de
quem é especialista no assunto. Confira as dicas das POs Confreiras
para se inspirar....

Foto: arquivo pessoal

ANIZ

Foto: Nicholas Galvão

O MUNDO DA

ONNE&ONLY

63

Exposição de arte

POR QUE
NÃO

Donald Trump

Alexandra Loras

Silvio Santos

Através da manipulação digital, importantes personalidades
brancas foram transformadas em negras, não apenas na tonalidade
da pele, mas também nas características étnicas da raça.
A artista diz que seu objetivo foi fazer uma reflexão sobre o
protagonismo do negro na sociedade brasileira, sem dar qualquer
conotação pejorativa aos personagens retratados, mas sim mostrar
como o eurocentrismo atual é chocante e absurdo para os negros.
Uma das críticas recebidas por Alexandra foi de que os negros
receberam a mostra como uma espécie de “blackface“, prática
comum no século XIX, quando artistas brancos se pintavam com
carvão para interpretar personagens negros de forma jocosa, o que
se tornou, hoje em dia, um símbolo de racismo na arte.
Para ela, que se autodefine como ARTvista, a acusação não faz
sentido. “O propósito é enxergar o outro ao inverso, é propor a
empatia, para que se coloquem no lugar do outro”, comenta,
afirmando que respeita as opiniões e que o debate é positivo. “Estou
incentivando uma reflexão sobre um país onde 54% da população
é negra e que não tem igualdade. A democracia racial aqui é uma
farsa”, completa.

Fotos: Divulgação Exposição Alexandra Loras

Foto: Alessandra Levtchenko

A pergunta em francês “Pourquoi pas?” intitula
a exposição da ex-consulesa da França no Brasil
Alexandra Loras e já provocava o debate mesmo antes
de ser aberta ao público. Conhecida por sua atuação no
movimento negro brasileiro, Alexandra dividiu opiniões
dentro da própria comunidade.

Rainha Elizabeth

Gisele Bündchen

A exposição, que traz curadoria do grafiteiro Enivo, retrata, entre
outros, Dilma Rousseff, Michel Temer, Silvio Santos, Madonna, Gisele
Bündchen, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e a Rainha Elizabeth II.
Críticas e reações à parte, a mostra, além de original, é um inegável
convite à reflexão. A exposição “Pourquoi pas?” ocorreu até 22 de
dezembro, na Galeria Rabieh, em São Paulo.

“ A DEMOCRACIA RACIAL
AQUI É UMA FARSA”.
Alexandra Loras
Fátima Bernardes
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Empreendedorismo

ENTREVISTA

JOSÉ VICTOR
OLIVA
animação no Camarote Nº1

Conhecido como o “Rei da Noite”, José Victor
Oliva chegou a comandar mais de uma dezena de
restaurantes e casas noturnas simultaneamente, entre
elas o Gallery, ícone da sofisticada noite paulistana.
Com seu olhar aguçado, e prevendo o crescimento
de um novo mercado, o empresário cria, em 1988, o
Banco de Eventos, agência que deu início à Holding
Clube, uma história de sucesso que congrega hoje oito
empresas, referência no setor de marketing, e sobre as
quais conversou com a revista Onne & Only.

José Victor Oliva

Banco de Eventos, Samba, Lynx, Cross Networking ou
Storymakers, qual a sua darling?
Não dá para escolher uma queridinha. Cada uma das agências da
Holding Clube é como um filho para mim – e um pai não consegue
escolher um filho preferido. O Banco de Eventos é especial, pois foi
a primeira agência da Holding. É meu primogênito, o que desde o
momento 1 é responsável por um projeto muito especial para mim,
o Camarote Nº 1. Em 2005 criamos a Lynx, que tem um propósito
lindo de existência: levar impacto positivo para as ações de grandes
marcas. Com projetos incríveis, a Lynx é responsável, por exemplo,
pela plataforma Nosso Bar, da Brahma.
Em 2006 lançamos a Samba Marketing ao Vivo. Precisávamos
expandir nossa atuação, e a Samba tem também todo o meu
carinho. Ela criou um projeto lindíssimo de educação profissional
para o SENAI, que é emocionante. O SENAI Brasil Fashion está em
sua quarta edição e reúne grandes nomes da moda para fomentar a
educação profissional no Brasil.
A Cross Networking veio em 2008, ano de crise feia no Brasil,
e veio com uma sacada genial e inovadora: enxergar sinergia entre
marcas e propor parcerias estratégicas que atendessem diferentes
demandas. E, para completar o time, lançamos no ano passado a
Storymakers, que chega com a missão de criar histórias para as
marcas e desenvolver um legado para as ações de marcas.
Todas as agências do grupo são especiais para mim. Cada uma
se comporta como uma parte do organismo vivo que é a Holding
Clube, o maior grupo de live marketing do Brasil. Cada uma delas
leva uma parte da experiência de usuário que precisamos ter em
mente para encantar nosso público e nossos clientes.

Grupo Vegas, de olho no posicionamento no mercado do
alto luxo?
A aproximação com o Grupo Vegas visava mais nos conectar com
os jovens, que são os grandes consumidores do que criamos, do que
chegarmos ao alto luxo. Pelas casas do grupo passam, anualmente,
um milhão de jovens que são potenciais consumidores dos nossos
clientes. É um público importantíssimo para nos aproximarmos. São
eles, aliás, parte dos nossos motivadores de inovação. É a atenção
deles que precisamos captar.
Além disso, lugares como o Mirante 9 de Julho e o Riviera são
fortes, tradicionais e incríveis. O Riviera tem uma carta de drinks
e um cardápio, que renovamos há pouco tempo, espetaculares. O
Mirante 9 de Julho tem uma pegada mais moderninha, e estamos
com um projeto de happy hour ali que está sendo um sucesso.
Levamos música de qualidade e gratuita, naquele ambiente delicioso,
como forma de ajudar as pessoas a esperar que o trânsito de SP
melhore de maneira agradável.

Para trazer o luxo para dentro de casa, que é necessário,
trouxemos o Pazetto e toda a expertise dele em grandes eventos
de luxo. Essa aquisição chega para gerar sinergia entre os nossos
clientes e oferecer sua expertise no desenvolvimento de ativações
premium às marcas. Com o Pazetto com a gente, aportamos esse
conhecimento do segmento de luxo, que nos aproxima de marcas
e empresas do varejo mainstream, que buscam cada vez mais
oportunidades de conexões aspiracionais com os consumidores,
movimento que chamamos de premiunização.
Investimento no público das classes C e D, com a aquisição
da Cia. da Consulta, um bom negócio? Qual a sinergia com a
Holding Clube?
A Cia. da Consulta é um startup da área de saúde popular que
oferece exames e consultas a preços acessíveis para as classes C e D.
Nesse investimento estou acompanhado de gente experiente e que
eu admiro muito, como o Elie Horn, da Cyrela, e o Marcel Telles, que
faz parte do grupo de investidores que fundou a Ambev.
Pode parecer uma loucura, mas o nosso negócio de experiência
e live marketing tem sinergia com quase tudo. No caso da Cia. da
Consulta, é um setor muito promissor: o nosso SUS não atende à
demanda da saúde, e 2,6 milhões de brasileiros deixaram de pagar
planos de saúde. Além de pensarmos como negócio, usamos o
espaço como mais uma plataforma de ativação para clientes nossos
que tenham sinergia com a área.Vamos usar a proximidade da clínica
com classes populares e nos conectarmos também com esse público.

Inauguração do Gallery com Giancarlo Bolla, Ugo Di Pacce,
Gugu de Pacce e José Victor Oliva -1979

Carlos Pazetto, José Victor Oliva e Beto Pacheco
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Como democratizar o luxo sem perder tradição, qualidade
e perfeição?
Com parceiros referência no segmento e um time focado em
entregar sempre o melhor que está disponível no nosso mercado. A
democratização do luxo, do premium, é uma tendência que estamos
observando há algum tempo. Enquanto o público A não é atendido
pelos grandes varejistas, as classes C e D não são impactadas pelo
alto luxo. A premiunização é isso: é tornar ações e comunicação
de marcas e empresas mainstream aspiracionais, buscando novas
formas de conexão com seus públicos.
Todo mundo gosta do luxo e das coisas boas. Com o que temos
em casa - os melhores profissionais de live marketing do Brasil,
o maior especialista em luxo no país e uma carteira de clientes
estrelados - conseguimos levar o luxo a diferentes públicos, sem
jamais perder qualidade e tradição.
Qual será o próximo investimento de José Victor Oliva?
Tenho algumas negociações em vista, mas nada que possa
divulgar ainda. Mas vamos ter novidades em breve!

Zé Victor, Duda Nagle, Sabrina Sato e Álvaro Garnero
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Tatianna Oliva com José Victor Oliva

As marcas estão com medo de apostar? Como fica o mercado
de live marketing?
Não. O mercado de live marketing é um setor que se comporta
de maneira positiva em momentos de crise e de bonança. Em
um ano de dificuldades financeiras, é necessário que as empresas
invistam em promoções para o público final e em campanhas de
incentivo para o interno. Isso é quase regra. Em anos de bonança
e bons resultados financeiros, as marcas investem mais no que
costumo chamar de storymaking. Querem transmitir, na vida real,
seu posicionamento, seus valores e dessa forma se conectar com
um público cada vez mais crítico e ávido por conhecer de fato suas
empresas preferidas.
Além disso, temos percebido um movimento nas empresas em,
cada vez mais, optar por ações de live marketing. Os líderes das
áreas de marketing entenderam que a resposta do consumidor é
muito mais rápida e efetiva, já que seu contato com o produto
(ou a experiência de marca) é real. O nosso setor tem crescido
e se misturado cada vez mais com a publicidade tradicional. Em
pouco tempo, não haverá mais distinção entre o live marketing e a
publicidade tradicional – e nós vamos ganhar cada vez mais espaço
no budget das empresas.
Qual o maior luxo?
Ter tempo com minha família, reunir meus filhos e minha mulher
e aproveitar esses momentos em que conseguimos estar juntos.

Fotos: Divulgação Assessoria José Victor Oliva

Como manter um cliente por 30 anos (Camarote da Brahma)?
Manter um cliente por cinco ou por 30 anos tem a mesma
dificuldade. O mais importante e que não podemos nunca perder
de vista é a ousadia e o famoso sair da caixa. Precisamos seguir
encantando o cliente ano após ano, com ideias criativas, boa
execução, tecnologia de ponta e dando a certeza de que, ao confiar
a marca dele com a gente, vamos fazer sempre o melhor.
O Camarote da Brahma, especificamente, sempre um foi um
ótimo desafio, pois tínhamos sempre o mesmo espaço físico para
oferecer experiências cada vez melhores. E é uma felicidade imensa
saber que conseguimos. Nos quase 30 anos que estive à frente do
espaço, sei que construímos o melhor da Sapucaí. O Camarote foi,
e ainda é, referência de experiência premium no carnaval. Em 2017,
continuamos a história do Camarote Brahma com o Camarote Nº
1, que pela primeira vez ofereceu ao público a oportunidade de
vivenciar a experiência que sempre viram nas revistas e na TV. Para
o ano que vem, o Camarote Nº1 já está confirmado no carnaval
carioca e com certeza seguiremos escrevendo essa história de
sucesso.
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Foto: Ar Measure - reprodução

por Cris Schmitz - arquiteta

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

DESIGN: DAQUI PARA O MUNDO

PORTAS QUE INSPIRAM

A porta de entrada de uma casa é o cartão de visitas.
Confira uma seleção de portas coloridas para ousar e inovar.

Poltrona Basket, dos Lattoog

Fotos: divulgação Schuster

Assim podemos falar da SCHUSTER, que trabalha com móveis sob
medida há mais de 25 anos em Porto Alegre e no Estado e também
com design assinado, tendo cada vez mais destaque no cenário nacional.
Com a necessidade de terem uma “casa” em Porto Alegre, para
aproximar clientes e parceiros, o showroom completou um ano de
sucesso em novembro de 2017. O espaço permite apresentar as
coleções ao mercado gaúcho e também faz a conexão com lojistas e
designers de todo Brasil com nossa capital, privilegiando nosso estado,
gerando e fomentando nossa riqueza, saindo do tradicional eixo RioSão Paulo, trazendo até o Sul o mercado nacional.
Destacamos a Poltrona Basket, desenhada pela dupla de designers
Lattoog, que foi desenvolvida através de estudos específicos sobre
técnicas de torção de ripas de madeira.Nesta peça há um toque
bem tropical fundido com o desenho clássico que, com sua estrutura
de madeira deixada à mostra, surge uma nova bergère mais leve e
transparente, com abundância de curvas e com movimento giratório.
Outra peça de destaque da nova coleção é o Buffet Josephine, de
Amélia Tarozzo, uma peça inspirada na Art Noveau, rica em detalhes,
com linhas orgânicas e femininas, curvas e sobreposição, mistura de
materiais naturais como o couro e a madeira, traduzidos em detalhes,
mas que expressam a essência daquele movimento. A importância
da funcionalidade é percebida através da riqueza da disposição
dos nichos internos específicos para talheres, ganchos para xícaras
e prateleiras detalhadas para louças. Forma e função muito bem
resolvidas em uma peça.
www.moveis-schuster.com.br

REGUA NO SMARTPHONE

Usuários de iPhone poderão medir com o celular objetos reais
como telas, cadeiras ou paredes e até mesmo calcular distâncias,
através do aplicativo AR Measure. Para isso, tudo que você terá
que fazer é deixar o aplicativo aberto, tocar no ponto em que quer
iniciar a medição e levar o dispositivo móvel até a marca desejada.
Desenvolvido pela Laan Labs, ainda não tem data para ser lançado,
mas não deve demorar para sairmos medindo com o celular!

Buffet Josephine, de Amélia Tarozzo

Fotos: Acervo pessoal

A arquitetura residencial tem tido um
aumento de escala significativo nos projetos
contemporâneos, com aumento de pé-direito,
onde esquadrias e paredes assumem maior
destaque e visibilidade. Acompanhando esta
tendência nos projetos, a designer Isadora Stein
tem se dedicado à produção de telas gigantes
para grandes vãos. Desenvolve pinturas em
quadros de grandes dimensões, feitas muitas
vezes in loco.
Os trabalhos podem ser feitos sob
encomenda para a artista, que estampa qualquer
superfície, com o que chama de efeito 3D, que
dá profundidade, movimento e aspecto de
vivacidade às criações. “Gosto de exemplificar
meu trabalho como um realizador de desejos.
Consigo reproduzir para meus clientes quase
todas as coisas que eles imaginam. A partir de
uma ideia inicial do arquiteto/cliente é possível
misturar isso com um toque de arte criando
peças personalizadas”, comenta a designer.
contato.steindesigner@hotmail.com | Fone: (51) 993074010
/Isadora Stein
I.stein
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Fotos: divulgação net

ARTE EM ESCALA

ARCHATON

Pela primeira vez Porto Alegre foi sede do maior Workshop Arch&Design das
Américas. Em parceria com a CASACOR RS, os participantes, arquitetos e designers
de interiores recém-formados, tiveram o desafio de criar em menos de 24 horas o
projeto do “Bar Talks CASACOR RS” para a mostra de 2018.
O grupo vencedor foi a equipe de jovens arquitetos que compõe o escritório
Equilátero. Em 2018, iremos conferir ao vivo o projeto executado na Casa Cor RS 2018.

Sugestões para a coluna INN :
crisschmitzarquitetura
studioaarquitetura.com.br
cristianaarquiteta@gmail.com
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O melhor da Bela Vista
aos seus pés.
Living

O NTO
E
SIT E O
VI TAMRAD
ARECO
P
A D

APRESENTA:

Cozinha estendida
Imagens apartamento decorado

A união entre a
sofisticação e a natureza
03 suítes - 174,46 m²
03 vagas com depósito
• arquitetura contemporânea
• fachadas totalmente pastilhadas
com detalhes em granito
• clubhouse equipado e mobiliado
• áreas verdes com paisagismo
• orientação solar ideal
• alto padrão de acabamento
• 02 apartamentos por andar
• 02 elevadores (social e serviço)
• piscina adulto e infantil
• opção de vagas estendidas
• estrutura com segurança completa

CIRCUITO

ONNE
DECORAÇÃO

Living com 3 ambientes + lareira,
lavabo, churrasqueira e gabinete

Rua Jaraguá, 114 - Bela Vista
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Ao lado da praça da Encol

www.chiesincorporadora.com.br

VENDAS: 51 30 93 9393
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Circuito Onne Decoração

Adriana Leão

E LUXO

O escritório Adriana Leão Engenharia & Design assinou
o projeto Toalete do Restaurante para a Mostra Elite Design,
que aconteceu no Clube Regatas Porto Alegre. A premissa foi
imprimir ao ambiente todo o astral que a vista – o pôr do sol
no Guaíba – inspirava, com elegância e sofisticação. Usaram
o Quartzo Baltoro, da Qualita Sul, retroiluminado para dar
a sensação que a luz do sol invadia o espaço. Para explorar a
vista para o rio, abriram um vão em uma das paredes, optando
por uma persiana que permitisse a visibilidade externa, mas
protegesse a privacidade interna: a escolha foi a persiana
modelo Open Roman da Persol, que cumpre as duas funções.
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O estilo clássico foi a base, para transmitir a elegância desejada, e o contemporâneo nas louças, metais, lustre e acessórios,
para dar o equilíbrio perfeito. As louças, metais e piso são da Costaneira Ambientes.
A composição das cores, em alusão à luz do sol, teve como essência o dourado e, para contrapor, foi usado preto nas paredes,
imprimindo mais luxo ao ambiente.
Foram aplicadas novas técnicas construtivas, através do envelopamento das paredes com adesivo, fugindo da tradicional
pintura e trazendo um conceito de inovação. A parede vertical com vegetação natural deu um toque único, merecendo
destaque no décor.
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Fotos: Eduardo Liotti

Foto: Karen Barbosa

ELEGÂNCIA,
SOFISTICAÇÃO
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PERFEITO
EQUILÍBRIO

As irmãs Monica Smaniotto Pretto e Débora Smaniotto
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Fotos: André Cavalheiro

Arquitetas e urbanistas, as irmãs Monica Smaniotto Pretto e Débora
Smaniotto desenvolveram o projeto deste consultório odontológico
de 28m2, pensando em soluções desde a planta. O aproveitamento da
metragem priorizou a funcionalidade, sem esquecer dos detalhes, resultando
em um espaço moderno, lúdico, confortável e charmoso.

A iluminação escolhida foi dicroicas led e lâmpadas
frias para o perfeito desempenho da atividade
da cliente. Dividido e setorizado, o consultório
ganhou local para moldagem de próteses, limpeza
e esterilização de instrumental, organização de
equipamentos, recepção e sala de atendimento.
A dupla, que também assinou o projeto
de interiores, optou por linhas e materiais
contemporâneos, criando um ambiente clean, porém
aconchegante. Respeitando as exigências da área da
saúde, foi usado o branco, com toques de ousadia
na medida como a marcenaria com pontos de laca
turquesa, a galeria de fotos da dentista e as plaquetas
no painel da recepção.
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CONTEMPORÂNEO

A arquiteta Barbara Engel, com assessoria de
Gabriel Gheno, desenvolveu o projeto deste apartamento
na zona sul desde a planta, acompanhando todas as
etapas da obra. A ideia foi criar espaços totalmente
contemporâneos, conforme pedido do casal de clientes,
que desejava praticidade, conforto e beleza.
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O foco na personalização dos ambientes, de acordo com a aspiração do casal, jovem e aberto a novidades, resultou na
utilização de materiais e revestimentos atuais, práticos, de ótima qualidade e de fácil manutenção, valorizando os espaços. Para o
piso, a escolha foi porcelanato em grandes formatos, recém-lançados no mercado, e decorados para as paredes da sala, cozinha,
banhos e lavabo, lançados na Feira Revestir e adquiridos na Stilo Elevato.
A iluminação, da Vértice Iluminação, foi projetada para oferecer diferentes efeitos cênicos através de luz indireta ou
pontual, estando presente no forro de gesso e nos móveis. O controle da luz natural é feito por cortinas e persianas da Porto
Windows, dando conforto e sofisticação. A marcenaria foi toda executada pela MD Bertollo, aproveitando, assim, ao máximo
os espaços. Na integração da sala com a cozinha, a opção foram materiais, revestimentos e equipamentos de última geração.
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Fotos: Sérgio Vergara

Bárbara Engel

E JOVEM
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PLURALIDADE DE ESTILOS, COM

ENCANTO
A arquiteta Sabrina Sbardelotto, leia-se 2S Arquitetura e Design, criou o espaço 2S CAMP GIRL,
Ambiente Acampamento da Menina, para a Mostra Elite
Design 2017.
A pluralidade de estilos e de atividades do ambiente
se integra de forma perfeita à delicadeza e ao romantismo
da atmosfera bucólica com ares campestres do estilo
Provençal, bem marcante no mobiliário solto, no lustre
de cristal de rocha natural, nas estampas florais e nos tons
suaves de rosa.
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O contraponto se dá com a contemporaneidade do geometrismo das estampas, escolhidas com exclusividade para a
impressão dos tecidos das almofadas, e tecidos ecológicos para as tendas, aliados à tecnologia e à automação. Traços da
arquitetura escandinava estão presentes na funcionalidade, praticidade e nos elementos naturais de madeira. O ambiente
explora os cinco sentidos de forma divertida, lúdica e com muita originalidade. Foi premiado na Categoria Sonho de Dormitório,
em votação realizada por júri técnico.
Parceiros do ambiente:
Tintas Renner | Abb | Stella Iluminação | Espaço do Piso | SM Concept | Boutique Dos Lustres | Chateau Blanc en Provence
Gravura Galeria | Sleeper Baby Store | By Home | Divulg | Santa Luzia | Rosa Tropicana
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Fotos: Eduardo Liotti

Sabrina Sbardelotto

E ORIGINALIDADE

81

Circuito Onne Decoração

JANTAR E COZINHA,

A VERDADEIRA

ALQUIMIA

Os arquitetos Cezar Etienne de Araújo e Jaqueline Zarpellon de
Araújo assinam o projeto deste espaço, na Mostra Elite Design, à beira
do Guaíba. O projeto teve como princípio norteador um pilar central
existente. A partir dele, um eixo surge delineando quatro ambientes
bem definidos e integrados: a bancada do “alquimista”, com pequena
horta, livros e internet para pesquisa de receitas. A área de trabalho, com
armários e bancada-ilha, laca alto brilho e MDF amadeirado, possuem
equipamentos de última geração. E, entre os ambientes adega/café e
balcão-ilha, o grande destaque: a mesa.
O projeto contemplava formato orgânico. A mesa, criada a partir de
um tronco de árvore, tombado em tempestade, foi executada pela loja
LaCasita.Os tampos encostam-se no pilar central unidos por um vidro
temperado incolor, e os pés em metalon imprimem ar contemporâneo, em
meio à rusticidade elegante e sofisticada das madeiras. As poltronas giratórias
e as da cabeceira, estofadas em veludo, também levam o selo La Casita.
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Algumas vigas foram reproduzidas, garantindo equilíbrio e simetria. Dutos aparentes para a iluminação e placas em MDF
aço corten e corte à laser, formam desenhos, luzes e sombras. A Parrilla se apoia em uma grande bancada de Dekton, com pés
em ferro e pintura tipo aço corten. As superfícies opacas e polidas, o ferro e a madeira, as tijoletas à vista, a laje e tubulações
aparentes, emprestam ao ambiente, um caráter industrial. Registrando o tempo, “pois é na cozinha que tudo acontece ao longo
das gerações”, comenta a dupla, aparecem vários tipos de relógios e ampulhetas. O relógio cuco alemão, do bisavô da arquiteta,
é uma das estrelas. Seguindo nesta linha, a cristaleira (Refit) repaginada, em laca branca fosca e tampo em mármore, remonta
há três gerações. Com execução impecável pela La Casita, merece grande destaque. O piso, em porcelanato Alto Gloss muito
elegante, foi pensado em tom grafite, mesma cor das poltronas giratórias. Quanto aos quadros, artistas como Márcia Marostega,
Victor Hugo e Marli Leal apresentam em comum olhares...
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Fotos: Eduardo Liotti

Jaqueline Zarpellon de Araújo e Cezar Etienne de Araújo
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Foto: Lenara Petenuzzo

SOL E LUA

Inspirada nas ondas do Guaíba e no aconchego do lar, a arquiteta
Graça Brenner criou para a mostra Elite Design 2017 um espaço
que prioriza o conforto e a sofisticação na área externa.
Com 170m², o Deck Pôr do Sol traz a casa para a rua,
contemplando a natureza local e o mais tradicional cartão postal de
Porto Alegre: o repousar do Astro Rei.
Qualidade e funcionalidade dão o tom ao ambiente, onde as
grandes salas externas foram concebidas e adornadas como se
estivéssemos dentro de uma casa. Os arcos formam verdadeiros
porta-retratos para o cenário que dispensa comentários. Para
completar este clima de absoluta contemplação e relaxamento, um
spa foi utilizado em total harmonia com a paisagem e a iluminação,
que realça detalhes como o guarda corpo em MDF naval treliçado,
executado com maestria pela Marcenaria DiBueno.
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Ambientes aconchegantes convidam a usufruir do lindo mobiliário com design da Hidrotec, produzido para resistir às
intempéries e permanecer na área externa, assim como o tapete de fibra sintética e o Piso Deck Marine, uma novidade em
porcelanato. Os elementos vazados em concreto adornam o perímetro e emolduram o espaço, ampliando a sensação de
acolhimento.
“Luxo é ter na área externa um pedaço da nossa casa, a nossa alma”, diz a autora do projeto, que, utilizando referências da
arquitetura de contemplação e do paisagismo urbano, concebeu um espaço de atmosfera mágica, integrando conforto, estilo e
materiais modernos. O resultado pode ser conferido nas fotografias, onde o visual seduz à primeira vista.
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Fotos: Eduardo Liotti

Graça Brenner
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Foto: Lenara Petenuzzo

VERSA
TILIDADE

O ano passou voando e cheio de emoção e trabalho para a arquiteta
Marie Hellen Mafaldo Bottcher, com a Curadoria da Mostra Elite
Design, empreendimento ao qual dedicou mais de um ano e meio desde
que apresentou o local - o Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre - a Flavia
Sffair e Paulinho Pedroso. Mas mesmo assim não deixou de dispensar total
atenção e cuidado com seus projetos.
Versatilidade é a palavra chave para transitar entre um estilo e outro,
valorizando o desejo e as características de cada um de seus clientes.
Marie Hellen diz nunca impor seu gosto próprio, e procura captar as
informações e vontades de cada um dos moradores de seus projetos.
Desta forma, cria o que o mercado atual define como “Marca Emocional”,
imprimindo personalidade em tudo o que projeta e executa.

86

ONNE&ONLY

Marie Hellen, formada em Arquitetura e Urbanismo com pós-graduação em Arquitetura Hospitalar e MBA em
Empreendedorismo e Marketing, assina projetos residenciais e comerciais em Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra
Gaúcha e Litoral.
No projeto do Quarto da Menina, a personalidade alegre da jovem de 14 anos é evidente nas cores e na elegância da laca
branca, aprovado com muita alegria pela família e, claro, pela “dona” do espaço.
O lavabo do apartamento é um caso especial, pois, de um pré-existente, a arquiteta criou dois, atendendo também à área
de serviço do apartamento, que não tinha toillete para funcionários. Foi um projeto ousado e muito funcional. Para compor os
acabamentos, a parceria da Portobello Shop Canoas proporcionou as escolhas do porcelanato e da bancada esculpida. Já os
acessórios e puxadores foram selecionados dentre a grande variedade oferecida pela Puxadores e Cia.
A sala de estar tem esquadrias internas projetas pela arquiteta, com espelhos bisoté e acabamento em laca acetinada. Para
valorizar mais ainda este ambiente, Marie especificou um lindo tapete e mesa de centro da Império Persa.
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Fotos: Eduardo Liotti

Marie Hellen Mafaldo Bottcher
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Circuito Onne Decoração

ESPAÇO, E TEMPO,
Foto: Arquivo pessoal

PARA VIVER

“Gosto de casas expressivas, que transmitam personalidade na sua identidade”.
Assim Juliana Moura resume em poucas palavras uma das características mais
marcantes de seu trabalho: concretizar num ambiente aquilo que o cliente quer
ter, ver e sentir.
Exemplo de uma concepção personalizada, o apartamento de 250 metros
quadrados no Bairro Petrópolis, situado no 17º andar de um empreendimento
novo, foi idealizado para um casal com um filho de seis anos. Aqui a arquiteta
recebeu um pedido especial dos futuros moradores: o novo lar teria que ser
inspirado em três pilares – funcionalidade, simplicidade e conforto.
Pensando na praticidade, a escolha para o piso do living foi por um porcelanato
que lembra um “cimento queimado”, e que se estende até o hall interno,
imprimindo contemporaneidade ao ambiente, outra demanda dos clientes. As
cortinas Wave, de linho sintético, da Manjabosco, assim como o tapete Indo
Tabriz, um clássico em lã e algodão, da Expresso do Oriente, oferecem o
acolhimento esperado. Ainda sobre o hall que dá acesso à ala íntima, se destacam
a parede de relevo cimentício e o aparador da Gobbi Novelli.
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A proposta de revestimento em madeira de demolição, na churrasqueira, foi trazida da residência anterior, também
concebida por Juliana. “Assim, uma parte da história e da antiga casa deles segue no convívio da família”, comenta. No mesmo
ambiente, uma grande adega climatizada celebra a paixão do proprietário pelos vinhos.
A mesa de jantar traz em uma cabeceira a antiga cadeira da avó dele, assim como a “namoradeira” que compõe o living,
detalhes clássicos também presentes no lavabo, onde a iluminação contemporânea, sob o rodapé, convive com o espelho de
moldura vazada e aplicação de folhas de prata. Completam o conjunto, a bancada de mármore nacional João Moura e a pintura
da parede, que remete ao estuque veneziano.
O hall tem piso de mámores Piguês e Preto Absoluto. Sobre o aparador com tampo em croco preto - também da Gobbi
Novelli - um abajur realça as paredes revestidas de papel feito com mica, da Manjabosco, anunciando, desde a entrada, o
conceito atual e uma atmosfera de elegante simplicidade.
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Fotos: Claudio Fonseca

Juliana Moura
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URBAN
drops
Foto: Sérgio Vergara

por Miriam Runge

Miriam Runge é arquiteta e urbanista (UFRGS), pós-graduada em Design de
mobiliário (UCS) e atua em seu escritório m.runge arquitetura em POA. É
docente convidada em cursos de pós-graduação nas áreas de revestimentos
e gestão, ministrando aulas em todo o país. Em 2018 completa 25 anos de
atuação na área de arquitetura e interiores comerciais e residenciais.
miriam@runge.arq.br

mrungearq

Foto: Marcelo Donadussi

SUSTENTABILIDADE

Projetos: Arquiteta Luciana Stefani

DESIGN & CONFORTO

Com 27 anos de experiência e serviços de excelência, a Digermany Stoff já é reconhecida no segmento de fabricação e reforma de
estofaria em geral e agora também desponta no mercado de cabeceiras prontas e sob medida. Utilizando sempre matérias-primas de excelente
qualidade surge a Cris Cabeceiras, um braço da empresa que promete mostrar ao mercado de alta decoração que uma cabeceira executada
com excelência e mão de obra qualificada pode, além de contribuir com elegância e sofisticação, criar diversas sensações ao ambiente. A
cabeceira muda muito a decoração de um dormitório e também modifica o conforto no ambiente: cabeceiras alongadas e baixas ajudam a
aumentar o ambiente; altas e estreitas propiciam alongar o pé direito; estofadas colaboram na acústica; de linhas retas trazem atualidade. Tudo
é uma questão de percepção, texturas e cores. O tecido e a trama escolhidos podem estabelecer um estilo completamente diferente a um
dormitório. O capitonê, por exemplo, pode dar um toque clássico a um dormitório contemporâneo, e uma cabeceira reta pode deixar uma
decoração clássica mais leve. Com ampla gama de tecidos a oferecer aos clientes e arquitetos, a Cris Cabeceiras, além de executar projetos
sob medida, também possui modelos prontos para demonstração. Muitas vezes a tranquilidade e o aconchego do dormitório dos sonhos só
precisam de uma bela cabeceira para estarem completos. www.digermany.com.br
TENDÊNCIAS

Seguindo a tendência de comportamento mundial, os espaços
multiatividades estão ganhando uma referência nacional em Porto Alegre:
desde o último 31 de outubro e ocupando uma área de 534m² no Shopping
Iguatemi – POA, o PIER X promete impactar e revolucionar os costumes de
consumo garantindo novas experiências em um ambiente PHIGITAL, ou seja,
físico e digital andando lado a lado. Com uma experiência completa, podemos
desfrutar de internet e fazer uma reunião, tomar um café, almoçar, adquirir um
produto ou fazer uma aula de yoga on demand... Chamar transporte ou tomar
uma cerveja gelada... Basta baixar o aplicativo e adquirir tudo o que quiser
dentro das inúmeras atividades que o espaço oferece. Trocar dinheiro físico
por digital também é possível! Apresentando uma nova estratégia no mercado
de consumo, assegura romper barreiras como enormes filas em caixas ou
dificuldade de troco. Criado e apoiado por grandes nomes do comércio e
formatado por uma equipe multidisciplinar, o espaço tem tudo para ser a
experiência mais completa e inovadora que a cidade já vivenciou. Durante 18
meses (data prevista de encerramento em dezembro de 2018) poderemos
desfrutar de toda esta inovação e tecnologia. E há quem diga que este será
o nosso futuro, mas alguém duvida que o PIER X veio para ficar e que este
futuro já está acontecendo?
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O uso de contêineres na arquitetura como elemento
construtivo atende novas demandas de práticas
contemporâneas e sustentáveis, garantindo o seu
reaproveitamento. Porém, esta não é uma prática recente...
Desde 1850 existem registros de reuso de estruturas de
vagões de trens, por exemplo, para restaurantes fixos.
Um contêiner tem vida útil para transporte de produtos
de aproximadamente 20 anos, contudo este número
varia conforme o tipo de material que transporta e
fatores externos aos quais ele fica sujeito, como a maresia
constante. Após esse período, pode ser reutilizado como
estrutura modular para construção civil, pois é capaz
internamente de suportar até 25 toneladas de carga
e ser empilhado em até oito unidades, uma em cima
da outra. Como se sustenta em quatro apoios, é muito
prático para reaproveitamento em escritórios de obra e,
atualmente, em diversos outros usos como residências,
mostras de decoração, espaços comerciais e até hotéis.
Trata-se de uma solução sustentável, rápida, flexível e de
baixo custo.Com seu uso muito comum em países como
a Holanda e Inglaterra esse tipo de aplicação se destaca
pela facilidade no deslocamento, expansão do projeto e
se tornou uma prática arquitetônica que atende a uma
grande diversidade de usos. No Brasil, na cidade de Foz
do Iguaçu, está o maior hostel de contêineres do mundo,
utilizando 15 unidades e totalizando aproximadamente
1000m² de área útil, o TETRIS. Idealizado pelos
arquitetos Karin Nisiide e Carlos Eduardo Salamanca,
abriga confortavelmente até 70 hóspedes e inclui em
seu currículo várias atitudes sustentáveis.

Após o encerramento de mais uma feira do livro de
absoluto sucesso e analisando a nova tendência de mobilidade
urbana, apresentamos uma proposta que circula na cidade do
México: a biblioteca móvel ALUMNOS 47.Ocupando uma
carroceria de caminhão, nela temos a possibilidade de levar
até 1500 livros em prateleiras desmontáveis. O espaço com
apenas 20m² permite funcionar como convivência e leitura e
ainda permite a execução de pequenas palestras ou shows
musicais. Equipada com superfície de piso adaptável para
os diversos usos e 26 portas de malha transparente, que se
moldam num abre-fecha conforme a necessidade, a ideia
permite uma conexão dinâmica entre interior e exterior. Desta
maneira, a Biblioteca A 47, como é chamada, se configura como
um espaço móvel, dinâmico, transparente, que permite uma
relação contínua com o exterior urbano: a plataforma aberta
abrigando uma infinidade de atividades e configuração para
apresentações, leituras, oficinas e workshops.

Foto: Divulgação

Foto: Luis Gallardo - divulgação

BOOKS & ARCHITECTURE

HAPPY NEW YEAR!!

Muito feliz em ter dividido com esta equipe
maravilhosa mais um ano junto à ONNE & ONLY!!
Estamos nos preparando para um novo ano e com
ele novos desafios, que venha 2018 com toda a
energia e magia que sonhamos! Feliz Ano novo!

ONNE&ONLY
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ESPECIAL

LIBERTE SEUS

SONHOS

TENHA UMA

GRAMADO
E CANELA

EXPERIÊNCIA

TRI

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.

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
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
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Festuris

FESTURIS TEM IMPACTO ECONÔMICO

DE R$280 MILHÕES

E ESPAÇO LUXURY

CADA VEZ MAIS CONSOLIDADO.
Marcelo Zingalli, gerenciou novamente o Espaço Luxury

A 29ª edição da FESTURIS - Feira Internacional de
Turismo - aconteceu entre 9 e 12 de novembro de
2017, na cidade mais charmosa da serra gaúcha, e foi
um enorme sucesso. Durante o evento, foram mais de
2 mil marcas do Brasil e de 60 destinos internacionais
presentes em uma área de 22 mil metros quadrados
no Serra Park.
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Segundo levantamento de impacto econômico realizado pela
Universidade de Caxias do Sul - UCS, a FESTURIS chegou a 280
milhões em negócios iniciados e que devem ser concretizados a
partir dos contatos entre expositores e compradores em Gramado.
Com mais de 9 mil visitantes profissionais, o evento superou em
10% a edição de 2016. Outro número importante é o impacto para
a Região da Hortênsias: 18 milhões de reais injetados na economia
local nos quatro dias do evento.
Um dos grandes destaques da Feira foi o Espaço Luxury, que
em sua segunda edição surpreendeu pela elegância e conforto
dos ambientes de negócios, além de proporcionar encontros que
resultaram em ótimas negociações para os participantes.

O espaço, localizado em uma área nobre da feira, foi triplicado
nesta edição devido à grande demanda de destinos participantes
no segmento luxo. Foram constituídos 10 lounges exclusivos, 10
mesas de trabalho e um bistrô-bar como ponto de encontro dos
buyers e suppliers, em uma área de 300m². As marcas presentes no
segmento de luxo contaram com: 200 buyers do segmento de luxo,
serviço de mordomo,Wi-fi, bistrô-bar, programação social exclusiva,
catálogo do Espaço Luxury e serviço de segurança. Assinaram o
espaço, Avianca Brasil, Grupo Vinte e Villa Sergio Bertti.
A próxima edição deve ser um marco turístico em 2018. Muitas
novidades esperam os participantes para comemorar os 30 anos
da FESTURIS. A data já está marcada: 08 a 11 de novembro de
2018, no Serra Park. Promete ainda mais.
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REVISTA ONNE & ONLY
MARCOU PRESENÇA NA

FESTURIS

Desta vez, a participação da Revista Onne & Only
na FESTURIS foi também física, estando presente com
um estande exclusivo, estrategicamente localizado
ao lado do Espaço Luxury. “Desde nossas primeiras
edições, sempre trouxemos especiais pautando a serra
gaúcha, destacando as principais atrações turísticas
de Gramado e região. Fazer parte da maior feira de
negócios de turismo do país foi decorrência deste
trabalho. Compreender, divulgar e valorizar o trade de
turismo faz parte do DNA lifestyle da revista”, afirmou
um dos editores da publicação, Marcelo Tovo.
Estande Revista Onne&Only - Projeto da Mayresse Arquitetura Contemporânea

Marcelo Tovo, editor da Onne, e Marta Rossi, CEO Festuris

O estande da Onne & Only foi assinado pela Mayresse
Arquitetura Contemporânea, com destaque para a estante
da linha Spider, criada pelo próprio arquiteto Carlos Mayresse. O
mobiliário ficou por conta da Real Wood Home Store, linda e
tradicional loja de Gramado, onde um clássico sofá de couro marrom
aconchegou os convidados.
A revista também recepcionou os participantes com o Happy
ONNE Hour, nos finais de tarde do evento. Muito networking e
animação, sob a batuta da assessoria de imprensa da Galerie
Comunicação, quando a premiada vinícola Dunamis serviu
seus espumantes e o renomado Chocolate Caseiro Lugano de
Gramado brindava a todos com irresistíveis bombons. Sem falar
do mimo da Gramado Professional Hair, que presenteou os
convidados numa ação de sampling com seus selecionados produtos
de beleza. E, falando em beleza e turismo, importante registrar o lugar
paradisíaco onde se hospedou parte da equipe Onne. A charmosa
Pousada La Vista e seus magníficos chalés proporcionaram uma
experiência luxuosa. Estes foram, com certeza, momentos que
oportunizaram o encontro de um grupo de formadores de opinião
do segmento de grande prestígio do turismo de alto padrão e da
elite das agências de viagens do Brasil e da América Latina. E com
um só objetivo: alavancar e fomentar a indústria do turismo no país,
talvez a mais importante indústria do mundo.

João de Lucena, Miltinho Talavera e Marcelo Tovo

Pousada La Vista

Chocolate Caseiro Lugano
Rua São Marcos, 374 - Carniel
Gramado/RS
Fone: (54) 3295 5900
www.chocolatelugano.com.br
Dunamis Vinhos e Vinhedos
BR - 235 Km. 26 - Linha Araripe, 2910
Gramado/RS
Fone: (54) 99910 7961
www.dunamisvinhos.com.br
Gramado Professional Cosmetics
RS 235, nº 33230 - Bairro Tirol
Gramado/RS
Fone: (54) 3286 9493
atendimento@gramadoprofessionalhair.com.br
www.gramadoprofessionalhair.com.br

Mayresse Arquitetura Contemporânea
Porto Alegre/RS
carlos@mayressearquitetura.com.br
Fones: (51) 98181.8287
www.mayresse.com.br
Pousada La Vista
Linha Tapera, 3800
Gramado/RS
Fone: (51) 99989 3475 / 99971 0579
www.pousadalavista.com.br
Estande Revista Onne&Only

Andressa Fagundes, João de Lucena, Shana Lima, Carlos Mayresse,Tânia Costa, Samantha Vasques e Marcelo Tovo
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Real Wood Home Store
Rua Darci Brock, 380
Gramado/RS
Fone: (54) 3286 1620 - 99183 6155
www.realwood.com.br
ONNE&ONLY

Fotos: Revista Onne&Only e Divulgação Festuris

Galerie Comunicação
Rua Jaime Teles, 103
Porto Alegre/RS
Fone: (51)98181 8328
hello@galeriecomunicacao.com.br
hellogaleriecomunicacao.com.br
www.galeriecomunicacao.com.br
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ENERGIA
CONSTANTE
Serra Gaúcha – Dunamis Vinhos e Vinhedos

A Dunamis Vinhos e Vinhedos é uma vinícola jovem
e descontraída, no mercado desde 2010. Encabeçada
por José Antônio Peterle, juntamente com o filho, o
enólogo Thiago Peterle, e a filha Carolina Salvadori
Peterle, o resultado é um negócio em família que une as
tradições italianas, o empreendedorismo rural e a visão
clara de futuro. Compõem o time Celso Gromowski e
os enólogos Cesar Azevedo e Vinícius Cercato.

Celso Gromowski, Thiago Salvadori Peterle e José Antônio Peterle

Os vinhedos Dunamis estão localizados em Dom Pedrito e em
Cotiporã, onde são produzidos os espumantes. A altitude, o clima e
a latitude, em conjunto com os solos profundos e bem drenados,
trabalhados de forma cuidadosa, favorecem o cultivo das vinhas. A
colheita manual é feita de maneira altamente seletiva. Para o enólogo
Vinicius Cercatto, “a Dunamis tem como diferencial a qualidade da
uva dos vinhedos próprios e o controle de qualidade em todo o
processo de elaboração. Seleção manual de grãos, fermentação
com temperaturas controladas e análises diárias são práticas que
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proporcionam uma maior qualidade nos vinhos e espumantes
elaborados”.A excelência no cultivo e os cuidados com a preservação
do meio ambiente já renderam a Dunamis prêmios internacionais,
que ressaltam a qualidade dos produtos e são motivo de alegria para
a vinícola.
A primeira loja da marca foi aberta em 2016, em Gramado,
cidade reconhecida pela qualidade de vinhos que dispõe. O endereço
da Serra Gaúcha conta com vários espaços para enriquecer a
experiência do consumidor sobre o mundo do vinho, como um
wine bar, uma sala de degustação planejada para até 20 pessoas, além
de receber eventos de vários formatos. “Unir o turismo e vinhos é
um diferencial e, por isto, escolhemos a cidade de Gramado. Estamos
perto dos principais destinos turísticos do Estado”, comenta Celso
Gromowski.
Os cursos são outro atrativo da loja: o súper Premium (degustase seis vinhos), o Premium (degusta-se três vinhos) e o Essência
dos Vinhos e Espumantes, uma experiência única de deleite aliada à
cultura do vinho.Vinhos descomplicados, que podem ser apreciados
a qualquer momento.
Vinícius Cercato

Rhino Antiquário & Café - Gramado

DESPERTE A SUA PAIXÃO
QUE VIVE NO

SÉCULO PASSADO.
Descubra um magnífico acervo nacional e internacional de antiguidades
que transitam entre os séculos XIX e XX. Viva o Art Noveau, o Art Decó e
o Movimento Modernista Pós-Guerra, onde cada objeto carrega a história
e a beleza de uma época singular. Venha conhecer e apaixone-se!
Horário: Terças às sextas: das 10h às 19h | Sábado: das 10h às 20h | Domingo: 10h às 19h
www.rhinoantiquario.com.br |

/rhinoantiquario |

rhinoantiquário |

(51) 999895155

Obras de Arte | Pinturas | Porcelanas | Vasos | Cristais | Objetos Raros | Móveis Clássicos | Peças exclusivas de diversos cantos do mundo
Rua Borges de Medeiros, 3533 | Centro - Gramado/RS | Fone (54) 3286 1462 | rhinogramado@gmail.com
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Saúde

PRAZERES DA VIDA

DESFRUTADOS COM UM
ENVELHECIMENTO

Foto: Divulgação

SAUDÁVEL
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(*) Dr. Marcelo Weber - Natural de Caxias do Sul, formado em Medicina pela Universidade
de Medicina de Caxias do Sul - UCS. Realizou residência Médica em Ortopedia e Traumatologia
no Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre e possui subespecialidade em cirurgia de pelve e
quadril. Diretor da Mobiclin, clinica multidisciplinar localizada em Gramado com o objetivo de
levar mais movimento e qualidade de vida aos pacientes.

Foto:Tiago Flores

Aqui temos cinco pilares fundamentais: dieta saudável, atividades
físicas regulares, inserção social, saúde emocional e controle de
doenças. Quanto mais equilíbrio entre os pilares, mais saúde será
possível.
Hoje, entendemos que o envelhecimento ativo conduz ao
envelhecimento saudável, uma vez que prioriza a atividade física não
só após o indivíduo ter atingido a faixa de idade mais avançada, mas
durante toda a sua vida. Muito se discute no meio médico-científico,
no entanto se tem a certeza de que a atividade física na idade mais
avançada é fundamental para preservar a capacidade de adaptação
funcional, quando o organismo terá resposta mais próxima das
encontradas nos indivíduos de menos idade, ocasionando uma
melhor capacidade de atender à demanda funcional. Atualmente,
são os exercícios de força que fazem a diferença quando se fala na
capacidade funcional de pessoas idosas e na prevenção de boa parte
das doenças comuns nesta faixa etária.

Foto: Divulgação

Dr. Marcelo Weber*

A boa alimentação é outro fator essencial. Felizmente este é um
assunto em evidência nos dias de hoje, priorizando a qualidade e
os objetivos pessoais. Desta forma, sugere-se mais feiras ecológicas,
menos utilização de produtos industrializados, consciência nas
escolhas e realização de pequenas refeições espaçadas, como
adaptação do organismo a este novo modelo.
Todos os dias saímos de casa logo pela manhã sob uma carga
de estresse e cobranças que o mundo moderno nos impõe, com
a exigência de tudo “para ontem” e menos tempo livre. Mas é
importante destinar o tempo para convívio social. O envelhecimento
saudável impõe não só boa condição física e mental, mas também
uma inclusão social moderada e saudável com pessoas que nos
façam sentir bem.
Nós, médicos, somos treinados e, acompanhando a evolução
da medicina e da ciência, buscamos tratar a doença. No entanto,
prevenção, informação e atenção por parte dos pacientes sobre os
pilares do envelhecimento saudável são fundamentais para o êxito
de uma vida longa e satisfatória.
Estimular e orientar as pessoas por um estilo mais saudável, com
escolhas positivas e que valorizem a vida, são determinantes para
desfrutar os prazeres que tanto almejamos.
Foto: Divulgação

Foto:Tiago Flores

As pessoas no mundo contemporâneo estão
frequentemente buscando em nossos consultórios
fórmulas mágicas, modelos rápidos e eficazes a qualquer
custo para atingir seus desejos pessoais e, mais ainda,
soluções que não as deixem envelhecer. Desmistificando
a ideia do antienvelhecimento, o “anti aging”, busca-se
informar e transmitir os conceitos do envelhecimento
saudável, onde o bem-estar físico e emocional esteja
em primeiro plano.

Recepção Mobiclin
ONNE&ONLY

101

Assessoria de comunicação - Galerie Comunicação Contemporânea

ESSÊNCIA DE MARCA:
POR QUE ATRAIR PESSOAS
QUE REALMENTE SE IDENTIFICAM
COM A MINHA MARCA?

Recentemente, na semana de moda 2017 de um grande
shopping da capital gaúcha, uma conhecida fast fashion trouxe para
as passarelas influenciadores digitais para desfilarem os looks que
seriam vendidos na estação verão. Novamente, pessoas normais, mas
desta vez com milhares de seguidores, que têm o poder de, como
o próprio nome diz, influenciar a sociedade com suas escolhas e
atitudes através de perfis no Instagram.
Por que será isto tudo? Simples! Nós, pessoas normais, mudamos
o nosso mindset para fazer escolhas. Passamos a escolher por
identificação. De causas e valores éticos e morais, que deixam legados
para a sociedade. E, neste aspecto, entra o porquê de uma marca
saber a diferença que faz na vida das pessoas. Saber o seu propósito
de existência. O modelo de empresas que visam apenas o lucro e
não contribuem para transformar o mundo em um lugar melhor não
faz sentido para as gerações nascidas dos anos 80 em diante. Diga-se
de passagem, uma geração que tem o poder de transformar a forma
como os negócios operam, tendo em vista que vem deles o perfil de
consumidor que dita as regras da nova economia.
Por que alguém deveria escolher a minha marca? O que não me
faz ser uma commodity? Este é o novo “ponto G” do branding. Uma
pesquisa realizada em 2013 (BBMG, GlobeScan and SustainAbility)
identificou 2,5 bilhões de consumidores aspiracionais no mundo
todo. Número que representa um terço da classe consumidora
mundial. Apesar de serem aspiracionais, em nada mudou a adoração
deste público por fazer compras, número que representa 78% destes
2,5 bi. Destes, 92% buscam um consumo responsável e 58% definem
suas compras pela confiança de que as marcas agem em prol do
interesse da sociedade. Esta pesquisa foi realizada em 2013 (estamos
virando o ano de 2018). Imagina como seriam estes números hoje?
Em que as grandes marcas exploram e muito bem a comunicação
e o relacionamento com os consumidores através das redes sociais,
mostrando o porquê de sua marca não ser uma commodity? A nova
economia e o novo perfil do consumidor, transforma a o jeito de
fazer branding e marketing.

Já diria Peter Drucker, um dos gurus do marketing: “A única
coisa importante está em como você toca as pessoas. Provoquei
um sentimento em alguém? Era exatamente isso que eu queria.
Um sentimento perdura, as teorias não”. Vivemos uma era onde
escolhemos com o lado direito do cérebro. O que nos toca, nos
chama a atenção. Quando a gente gera valor para a nossa marca,
as pessoas percebem este valor e podem (1) nos admirar, (2) nos
indicar, (3) nos comprar, (4) nos criticar e, com isso, contribuir para o
nosso crescimento enquanto marca. E, quando se trabalha a gestão
de uma marca (branding), temos condições de identificar a essência
que faz ela ser quem é, gerar valor na relação que tem com os
públicos e aumentar o valor intangível da imagem da marca. Com um
trabalho alinhado e consistente, o preço das suas ações aumenta.

Foto: Edinara Teixeira - Focare Estúdio.

Cada vez mais as marcas ocupam espaços vagos
na sociedade. Educando, ampliando a consciência das
pessoas, abrindo os caminhos para que possamos seguir
mais saudáveis e responsáveis socialmente. De uns
tempos para cá, as campanhas publicitárias mudaram
seus conceitos. Ao invés de top models magras, altas
e de cabelos perfeitos, pessoas normais ganharam as
telas. Em convites constantes que fazem com que o
telespectador (seja no comercial de TV ou no anúncio
de rede social) reflita sobre a sua essência.

Shana Lima e Samanta Vasques

A Galerie Comunicação Contemporânea é uma assessoria de relações
públicas on e off-line, que tem como missão encontrar a essência das marcas e
transformar em estratégia de comunicação e relacionamento digital e presencial. A
frente da empresa, as sócias Shana Lima e Samanta Vasques, ambas Relações
Públicas, que atuam em empresas localizadas entre Porto Alegre e Serra Gaúcha.
www.galeriecomunicacao.com.br
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Arquitetura - Mayresse

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA:

DE VIVER

Foto: Elisabete Teixeira

Ambientes integrados e amplos, abusando da
ventilação e da iluminação natural. A arquitetura
contemporânea vai muito além das formas geométricas
e das linhas retas. Ela tem um papel importante na
transformação do modo de viver da família que habita
uma casa ou dos colaboradores de uma empresa.

Carlos Mayresse

Casa T: projeto em Camaquã/RS

Fotos: Mayresse Arquitetura

UM JEITO LIVRE
O termo contemporâneo remete ao que é atual. E o atual são
construções singulares, que possibilitam às pessoas o convívio no
mesmo ambiente, ainda que cada uma concentrada na sua tecnologia
- smartphone, game ou TV.
Nos projetos da Mayresse Arquitetura, o traço de partida é
permitir a convivência, possibilitando que as pessoas estejam mais
próximas. Somam-se a isso grandes aberturas, que integram o
ambiente externo ao interno, tendo a natureza como obra de arte
que interfere no dia a dia e nas emoções. Ao invés de salas de estar,
cozinha e salas de jantar, dando vida a livings integrados, com espaços
gourmet que se conectam com o exterior. A natureza invade as
estruturas de concreto para compor experiências de convivência
contemporânea.

Casa Reserva da Serra: construção em Canela/RS
Casa Três Figueiras: reforma em Porto Alegre/RS

Casa Las Dunas: reforma em Xangri-lá/RS

Casa Haack: construção em Guaíba/RS
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Mas se engana quem acha que só é possível aplicar este conceito
a projetos residenciais novos. Reformas de casas, apartamentos e
espaços corporativos estão em alta. A Casa Las Dunas é um exemplo.
Localizada em um condomínio de luxo em Xangri-lá/RS, esta casa
de veraneio dos anos 1980, com seus espaços segmentados, foi
totalmente reformada. No verão de 2017, a família proprietária pôde
desfrutar das férias de um jeito diferente: contemporâneo.
Carlos Mayresse esta à frente da Mayresse Arquitetura, que pensa,
cria e respira arquitetura contemporânea para a vida das pessoas
há mais de 15 anos. O propósito é possibilitar que a arquitetura
contemporânea esteja cada vez mais inserida no cotidiano do mundo,
através de casas, escritórios e prédios comerciais que proporcionem
interação e conforto - com elegância, design e praticidade. Sem
esquecer, é claro, as características pessoais dos proprietários.
Serviços:
• Projetos arquitetônicos e de interiores e gerenciamento de obra
• Móveis autorais e exclusivos, assinados pela marca Mayresse
Furniture
• Instagram e Facebook: @MayresseArquitetura
• www.mayressearquitetura.com.br
ONNE&ONLY
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A FESTA CONTINUA EM 2018

Baixe o aplicativo e abra seu apetite!

A FESTA CONTINUA EM 2018

FEIRA
DEDE
NEGOCIOS
EVENTOS
FEIRA
NEGOCIOSPARA
PARA FESTAS
FESTAS EEEVENTOS

2626
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2727
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DEMAIO
MAIO| |CAZA
CAZA WILFRIDO
WILFRIDO

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

pizzariababbogiovanni

@_babbogiovanni_

www.babbogiovannipoa.com.br

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

À FLOR
DA

PELE

Esbanjando originalidade, a Império Persa Home
Design apresenta o projeto “Tapetes que Marcam”.
A ação, que reuniu sete escritórios de arquitetura e
decoração de Porto Alegre, inovou ao estampar, na
forma de tatuagens, detalhes de tapetes persas na
pele dos profissionais do ramo.
Idealizada por Pedram Zaman, diretor de marketing da Império
Persa, a campanha tem como objetivo mostrar que, assim como a
tatuagem marca o corpo das pessoas, os tapetes também marcam
momentos, vidas e histórias nos ambientes em que são usados.
Assim, trouxe a tatuagem como elemento para representar
tudo que está por trás da produção de cada peça. Como a arte na
pele, a arte na tapeçaria traduz sentimentos e vivências daqueles
que as produzem e as idealizam.

IONE E LIANA KLEIN

Tapete:Tabriz Royal Extra Fine
Procedência: Irã

AMANDA KRELING

Tapete:Tabriz Mahi Extra Fine
Procedência: Irã
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MICHEL KELLER
Tapete: Nain
Procedencia: Irã
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ELISA MARTINS

Passadeira Qazvin Black
Procedência: Irã
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SUELLEN RIBEIRO
Tapete: Nain Fine
Procedência: Irã

SABRINA BARROS

Tapete: Kirman Flower
Procedência: Irã
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RAFAELA ERDMANN

Tapete:Tabriz Royal Extra Fine Gombad
Procedência: Irã
FICHA TÉCNICA:
Fotos: Ricardo Lage
Design Grafico: Sopa Digital
Agência: Astral Comunicação
Make/Hair: Marcelo Holland
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Imperio Persa Home Design
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2577
Porto Alegre/RS
www.imperiopersa.com.br
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Home Design

Poltrona Kazz
A poltrona Kazz foi criada para ser contraditória.
Estruturada em aço carbono com espessuras
esbeltas, tem seu assento suspenso através de
recouro duplo, onde, de forma ergonômica, recebe
almofadas fixadas através de velcro. Seu desenho é
totalmente voltado ao contemporâneo.

O artesanato homenageia a referência cultural do
passado e eterniza sua importância. O design olha para
o futuro, incorporando uma experiência que traduz
nossos dias em um novo jeito de viver e morar. Unir
estas duas vertentes e incorporá-las em uma proposta
de experiência, admiração e respeito é o novo
posicionamento da Casa de Alessa.
A loja, na Rua Silva Jardim, 120, passa a destacar com
ainda mais protagonismo o trabalho de novos nomes
criativos que cativam espaço na produção autoral. Este
mês, o palco é do designer catarinense Luan Del Savio,
que oferece suas peças a Porto Alegre e região com
exclusividade no local.

Luan Del Savio

Carrinho Eva
A versatilidade abraça o design contemporâneo neste carrinho.
Sua proposta é reviver, através da fluidez da madeira, uma
peça complementar para o bar, coquetel ou hora do chá. A
bandeja removível finaliza a peça com maestria, e as rodas com
acabamento emborrachado asseguram resistência no uso.

Cadeira Tom
É expressão pura da madeira e do couro
em um desenho harmônico. A estrutura de
percintas da peça e os encaixes da madeira
otimizam não apenas a ergonomia, mas resultam
também em um produto extremamente leve.
O acabamento em verniz fosco com couro alto
brilho faz da cadeira uma peça escultórica.

Conheça Del Savio
Luan Del Savio é designer, formado em desenho industrial
e especialista em engenharia da produção. Foi observando a
confluência de todas essas áreas na otimização de um produto que
reverencie a expressão máxima da forma e da função que o artista
iniciou seus trabalhos com peças de mobiliário.
Sua obra é contemporânea: aliar o emocional criativo com a
racionalidade da produção soma cumplicidade única a cada desenho.
Ao mesmo tempo que se enchem de alma, o aproveitamento
de recursos e o pensamento inventivo contemplam com igual
importância a sustentabilidade.
Traço leve, moderno e desenho limpo caracterizam as formas
retratadas. A singularidade brasileira chega nas curvas, no gingado
que as veias da madeira natural estampam. Madeira e aço são, a
propósito, os protagonistas, um jogo entre vida e resistência na
metáfora de materiais que se dobram, se curvam e se rendem à
energia daquilo que o móvel virá a ser. Del Savio acredita que o
móvel precisa causar algum tipo de emoção ao usuário, por isso
funcionalidade e elegância se vestem de pureza e simplicidade,
abrindo interpretações para projetos plurais.

Poltrona Nóbile
Minimalista em seus traços, a poltrona Nóbile vai ao encontro da proposta
“menos é mais”, buscando transparecer simplicidade em cada detalhe. Sua
estrutura foi pensada para ser fina, podendo receber acabamentos pintados
ou laminados. Os tons neutros do estofado casam perfeitamente com o
conjunto, caracterizando leveza e espontaneidade à peça, sugerindo uma
experiência agradável e aconchegante.

Cadeira Flake
Buffet Thae
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Cadeira Keff

Cadeira Liv

Sofá Zephyr

Fotos: Luan Del Savio

DESIGNCOM
IDENTIDADEBRASILEIRA

Casa de Alessa
Rua Silva Jardim, 120
www.casadealessa.com.br
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Angélyca La Porta - Moda Masculina

mann

Bolhas de sabão duram segundos.

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

PRINCIPAIS APOSTAS DE
ESTILO ONNE MANN
Como criar o seu estilo e seguir as tendências da estação?
O vestuário é uma potente ferramenta para comunicar ideias,
crenças e fidelidade a determinadas culturas. Em meio a um mundo
tão dividido, a moda é recriada para ter um propósito além das roupas.
Ela imprime formas de expressão e opinião com sobreposição de
referências.
Engana-se quem pensa que se vestir bem é sinônimo de gastar
muito. Na construção do estilo, leva-se em consideração aspectos
como tipo de trabalho, individualidade, gosto pessoal, tipo físico e
não o valor das peças. No começo parece complicado, mas com o
tempo você vai ter a ideia exata do que gosta de vestir e o que fica
bem em você. Sua imagem se torna a sua marca!
Escolher um look masculino pode parecer fácil, mas as
combinações é que são um diferencial, principalmente no ambiente
de trabalho ou até mesmo em momentos de lazer, vestindo opções
modernas e confortáveis de acordo com o seu perfil. Afinal, estar
cool e elegante com um blazer, jeans com camiseta ou um trench
coat não tem idade.

Veja algumas dicas de peças-chave e atemporais para você
apostar e que vão permanecer no seu closet por várias
estações:
1 - Xadrez “Príncipe de Galles”: um clássico visto nas passarelas
das últimas estações, continua em alta e ganha ares mais descontraídos,
tanto em um visual mais sério, como em um look mais descolado
em cores monocromáticas de cinza, azul ou em combinações
supercharmosas como verde e marinho.
2 - Modelagens e comprimento das calças: algumas coleções
continuam apostando no modelo slim, ainda o estilo mais usado,
porém há quem opte pelo conforto da oversize, que é tendência.
Os comprimentos também mudaram, deixando os calçados e pés
mais a mostra. A escolha do calçado vai determinar o estilo do look.
Muita atenção nessa hora!!!
3 - Terno marinho: é o novo preto! Serve para várias ocasiões.
Um terno azul marinho pode ser usado tanto com cinto e sapatos
pretos quanto com marrons. Um terno preto, não. Vantagem para
o terno azul! A melhor cor de sapato para um terno azul marinho:
chocolate. Escolha um com bom acabamento, principalmente se
tiver no mesmo tom marinho do terno, faz toda diferença! Mas se
for usar com tênis, o ideal é branco ou bege. Só fuja dos modelos de
academia. “Keep it casual, mas sem perder a classe!”
4 - Cores: o uso da monocromia para a composição dos looks tem
sido recorrente nas coleções. Os tons azulados, terrosos, rosáceos
e avermelhados (principalmente o vermelho) foram vistos nos
desfiles, além dos tradicionais preto e branco sempre presentes nas
passarelas. Dica: Eleger a sua cor da estação é bem relativo, pois as
lojas vão expor uma gama variada de tons. Não significa que você
vai ter que investir em todos matizes. Faça um teste no espelho para
não comprar uma cor que deixe sua pele apagada, por isso a regra
de ouro é provar a peça antes de comprá-la.
Leia matéria completa no meu site: www.combineseulook.com.br
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Sua doação dura uma vida.
A Kinder pratica a verdadeira terapia do amor em tudo que faz, até nas brincadeiras.
Mas para continuar essa atividade, precisamos da sua ajuda. O imposto de renda que
você paga todos os anos pode ajudar diretamente quem atua há mais de 25 anos na
reabilitacão e educação de crianças com deficiências múltiplas. Faça já a sua doação
deduzindo 6% (Pessoa Física) ou 1% (Pessoa Jurídica) do IR. Não deixe para depois.

VOCÊ VAI SENTIR A MELHOR SENSAÇÃO DO MUNDO.
www.kinder.org.br | 51 3354 4700

Centro de Integração
da Criança Especial
ONNE&ONLY
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Seguros

CREDIBILIDADE E CRIATIVIDADE

Conheça
a nova
loja
na casa
prado

CONSOLIDANDO
INVESTIMENTOS
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Juveni Schons

Juveni Schons e equipe
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O seguro se renova e se adapta de acordo com as necessidades
e condições do mercado, e a SMJ segue este ritmo, buscando sempre
estratégias criativas e serviços diferenciados, além de produtos
que atendam as condições de investimentos de cada grupo de
consumidores. Mas, para isso, é necessário muito investimento
em qualificação profissional, estrutura e relacionamento com as
principais empresas seguradoras do mercado, “nós estamos em
constante aprimoramento, nossa equipe estuda cada novo produto
lançado, e estamos sempre atentos às necessidades emergentes”,
afirma a diretora executiva Juveni Schons.
Uma das sócias fundadoras da SMJ, Juveni acredita que parte
do sucesso passa, também, pela forma mais leve e delicada que
uma empresa dirigida por uma mulher pode oferecer. Corretora de
Seguros, graduada em Administração e Direito, com pós-graduação
em Gestão de Seguros, a dirigente faz questão de atender a todos
os clientes que visitam a sede da empresa, “confio na minha equipe
para melhor atender o nosso cliente, mas gosto de uma boa
conversa com todos os que nos visitam ou que, eventualmente, nos
recebem em suas empresas ou casas”, revela.
Com quase 30 anos de atuação, a SMJ Seguros permanece
atuante e forte, consolidada por anos de trabalho sério e
respeitoso. Para a corretora, credibilidade e criatividade são fatores
determinantes para enfrentar as crises e permanecer importante
para seus clientes.

O tradicional ponto de encontro da Padre Chagas,
agora está na Casa Prado.
A autêntica Torta de Sorvete, Chocolamour, Torta Suiça,
Marta Rocha, Cheesecake de Frutas Vermelhas
Fotos: Rodrigo de Almeida

Desde 1990 a SMJ Seguros atua no mercado da
corretagem com seriedade e respeito ao seu cliente,
o que lhe garante um lugar de destaque no mercado
segurador gaúcho. A empresa atua em todos os ramos,
sendo especialista em produtos na área de vida e
benefícios, carteiras que representam 60% do grupo
atendido.

e todas as delícias de tortas geladas, sorvetes e
quiches que você adora estão de casa nova.

torta de sorvete - a autêntica • rua dinarte ribeiro, 148 • moinhos de vento • (51)3346-1616
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Odontologia - Dr. Gustavo Caetano

LENTES DE CONTATO

O TRATAMENTO QUE TORNOU
A ODONTOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA

QUEM NUNCA
SONHOU EM TER
DENTES PERFEITOS?
A ODONTOLOGIA
MODERNA, COM
O AVANÇO DA
TECNOLOGIA, ELEVOU
OS TRATAMENTOS
ESTÉTICOS
RESTAURADORES A
OUTRO PATAMAR.

Fotos: Divulgação

É um tratamento com excelente previsibilidade, onde o paciente
consegue visualizar o resultado já no seu início e, na grande maioria
dos casos, antes de qualquer procedimento. A possibilidade de
testar o resultado antes do tratamento é algo realmente fantástico.
Após a aprovação do trabalho reabilitador proposto, tendo sido
necessário ou não algum tipo de ajuste no projeto apresentado,
todas as etapas serão realizadas levando em consideração
aspectos específicos de cada pessoa. Apesar de conceitos estéticos
norteadores do nosso planejamento, este é feito de maneira
individualizada e exclusiva para cada paciente.

Procedimentos que outrora demandavam desgastes dentários
excessivos, muitas vezes inviabilizando pequenas correções que
poderiam trazer significativas alterações estéticas, hoje são possíveis
graças ao surgimento de técnicas e materiais que permitem
pequenas espessuras (0,2mm) de material restaurador, tornando os
desgastes, quando necessários, realmente mínimos.
Aliando a preservação dos tecidos dentários a um fortalecimento
da estrutura remanescente - onde a cerâmica irá aderir ao esmalte
do dente, tornando este mais resistente, o protegendo de desgastes
e recuperando todas as questões funcionais referentes às guias de
desoclusão - melhora-se toda a função do sistema mastigatório.
As lentes de contato, os laminados cerâmicos e pequenos
fragmentos de porcelana são indicados para correções de formato,
cor e ajuste de volume dos dentes, além de recuperar aqueles
desgastados por hábitos parafuncionais, tais como o bruxismo,
promovendo uma reabilitação dos conceitos estéticos e funcionais
com uma naturalidade fantástica.
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Com relação à durabilidade, dada a maneira como é realizado o
tratamento, utilizando materiais de primeira linha e laboratório de
ponta, podemos dizer que na grande maioria dos casos teremos
um sucesso clínico superior a dez anos, podendo perdurar por bem
mais tempo. É importante que se atente para a manutenção da
saúde oral, exatamente como se não houvesse o trabalho com as
lâminas. Mesmo não podendo afirmar que o tratamento irá durar
20 ou 30 anos, acredito que, sempre que for bem realizado, e
de maneira criteriosa, poderemos ver trabalhos que ultrapassem
décadas mantendo o ganho estético.

Dr. Gustavo Caetano
Odontologia Estética / especialista em prótese dentária / mestre em odontologia
www.drgustavocaetano.com.br
gustavo@drgustavocaetano.com.br
drgustavocaetano
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Cirurgia Plástica - Dr. Antônio Carlos Minuzzi Filho

CIRURGIA ÍNTIMA

Foto: Fernando Conrado

FEMININA

A CIRURGIA ÍNTIMA
FEMININA INCLUI MUITAS
OPÇÕES DE PROCEDIMENTOS
PARA A MELHORIA ESTÉTICA
E FUNCIONAL DA GENITÁLIA
DA MULHER. INCRÍVEL COMO
ESTE ASSUNTO AINDA É UM
TABU PARA MUITAS PACIENTES,
QUE DEMORAM BASTANTE
TEMPO PARA CRIAR CORAGEM
DE IR AO CONSULTÓRIO
MÉDICO. MUITAS MULHERES
SOFREM COM QUESTÕES
RELACIONADAS À ESTÉTICA
VAGINAL DURANTE ANOS ATÉ
PROCURAR AUXÍLIO.

As alterações mais comuns são: a hipertrofia (crescimento
exagerado) dos pequenos lábios vaginais, que costuma aparecer
durante a puberdade ou início da idade adulta, a hipertrofia do clitóris,
que pode ser consequência de um excesso de estímulo hormonal
causado por algum distúrbio endocrinológico ou uso de drogas
anabolizantes, e a atrofia dos grandes lábios e da musculatura vaginal,
que pode ocorrer após as gestações ou durante a menopausa.
Todas estas situações são passíveis de tratamento. Diversos
procedimentos cirúrgicos podem ser realizados para a melhoria
estética e rejuvenescimento da genitália feminina.
A LABIOPLASTIA ou NINFOPLASTIA (redução dos pequenos
lábios vaginais) é uma cirurgia pouco invasiva e costuma ter uma
recuperação bastante curta, devido à excelente e rápida capacidade
de cicatrização da região. As cicatrizes ficam imperceptíveis!
A atrofia dos grandes lábios pode ser tratada através do
preenchimento com gordura, dando uma aparência mais jovem à
região e maior firmeza aos tecidos.
Importante lembrar que todas são cirurgias muito delicadas,
por serem realizadas em uma região extremamente sensível. Ou
seja, cabe ao Cirurgião Plástico ou Ginecologista todos os cuidados
para a realização de uma cirurgia estética e funcional, preservando
e protegendo a região de maior sensibilidade da genitália feminina,
o clitóris. Os procedimentos devem ser realizados em ambiente
cirúrgico adequado, costumam ser rápidos, e a paciente recebe alta
poucas horas depois, assim que estiver recuperada da anestesia.

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

Dr. Antônio Carlos S. Minuzzi Filho
Membro Titular Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)
Membro Internacional da Sociedade Americana
de Cirurgiões Plásticos (ASPS)
CREMERS 32148
CREMESP 188610
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www.prconsultoriaemluxo.com.br | contato@prconsultoriaemluxo.com.br
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Saúde - Dr. Rubens Milmann

ARTROSE DO JOELHO

E MEDICAMENTOS

Artrose é o nome que se dá ao processo de degeneração e
desgaste da cartilagem articular, também chamada de GONARTROSE,
sendo uma doença bastante comum. A dor é o principal sintoma da
ARTROSE DO JOELHO, mas outros sinais costumam aparecer, tais
como inchaço, crepitações, deformidades, claudicação, etc. Apesar de
ainda não existir um tratamento efetivo para regenerar a cartilagem
que se desgastou e que possa ser rotineiramente usado para todos
os pacientes com artrose, existem muitos tratamentos possíveis para
o alívio dos sintomas e para evitar a progressão da doença.

Quem possui um histórico familiar com artrose precisa ter mais
atenção com o seu joelho. Nestes casos, a prevenção pode evitar o
aparecimento de artrose no futuro. Como a artrose é uma doença
que atinge, em sua maioria, pessoas da terceira idade, quem tem
predisposição precisa mudar os hábitos quando ainda há tempo.
Perder peso, praticar atividade física, não fazer movimentos que
sobrecarreguem os joelhos, manter uma alimentação balanceada
podem ajudar a reduzir as chances de o indivíduo ter artrose.
Interromper o uso do cigarro é outro fator importante, pois o tabaco
diminui a qualidade do colágeno das articulações.

Foto: Jonas Adriano

Condroprotetores: São medicações compostas por sulfato de
glucosamina e condroitina, substâncias encontradas nas articulações.
Eles auxiliam na produção dos componentes da cartilagem já existentes
naturalmente em nosso organismo. Como há um desequilíbrio
entre a formação e a degradação da cartilagem, o medicamento é
utilizado para reduzir essa destruição, impedindo que a artrose cause
deformações articulares e atrapalhe o paciente a seguir sua rotina.
Colágeno: Um estudo realizado pelo Departamento de Saúde
Pública, Epidemiológica e Econômica da Saúde da Faculdade Pública
de Liége (ULG-Bélgica/2012) demonstrou uma redução significativa
da dor em pacientes com problemas nas articulações que ingeriram
colágeno hidrolisado durante o tratamento. Ao final dos seis meses
de estudo, os pesquisadores concluíram que a resposta clínica à dor
do grupo que ingeriu a proteína melhorou significativamente (51%).
Ácido hialurônico: A articulação normal do joelho apresenta
um líquido no seu interior (líquido sinovial), que tem a função principal
de nutrir as células da cartilagem, dando às mesmas os nutrientes
necessários para a manutenção de sua saúde. A viscossuplementação
ou infiltração de ácido hialurônico tem a função de restabelecer a
quantidade de ácido hialurônico que foi alterada pelo processo
inflamatório da artrose, por exemplo. A sua principal vantagem é
que normalmente não dá efeitos colaterais e melhora rapidamente
as dores e inchaço do joelho. A viscossuplentação/infiltração com
ácido hialurônico pode ser realizada na clínica ou consultório com os
devidos cuidados de higiene e antissepsia, devidamente aplicada por
um ortopedista qualificado. Não é necessário um ambiente hospitalar
para a realização deste procedimento.

O efeito biológico dos produtos e pesquisas publicadas em revistas
científicas médicas nos últimos cinco anos mostraram efeitos
surpreendentes, que incluem:
• Redução da ativação de células inflamatórias responsáveis pelo
desencadeamento da cascata inflamatória que causa destruição
articular da artrose.
• Estímulo da produção do próprio ácido hialurônico, com melhoria
da viscosidade do líquido sinovial.
• Estabilização da degradação da matriz cartilaginosa.
• Estímulo da produção de células cartilaginosas e do colágeno tipo II.
• Ação direta e receptores de dor articular causando analgesia
prolongada.

Dr. Rubens Milmann
Médico Ortopedista Traumatologista | CRMRS19283
Especialista em joelho | Membro da SLARD | Membro titular da Sociedade
Brasileira de Joelho | Membro titular da Sociedade Brasileira de Videoartroscopia
Membro Titular da SBRATE (Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia
do Esporte
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Alfaiataria - Mauricio Placeres

O CAVALHEIRO
DO SÉCULO XXI

Foto: Ricardo Lage | Modelo: Rodrigo Miller

Contemplando mais de 3 mil anos de história, presenciando várias mudanças na definição
de “ser um homem” e vivenciando a era pós-moderna, podemos, de fato, dizer: o
mundo mudou. Com a difusão das culturas clássicas na idade globalizada, trazemos uma
pergunta essencial aos dias de hoje: o que é ser um cavalheiro?
Mauricio Placeres, alfaiate e CEO da empresa MP Tailoring, compartilha três de suas
regras de ouro para manter viva a tradição dos bons e velhos costumes.

1 - Noblesse Oblige
Antes de mais nada, a postura e o
comportamento são as características
fundamentais que definem um cavalheiro.
Saber a etiqueta é se destacar em
qualquer ambiente, sem precisar dizer
uma frase, exceto: muito obrigado. Fazer
as refeições com os talheres e práticas
certas, vestir o dress code corretamente
e ser agradável e cortês será a primeira
memória que terão de você. Mas,
certamente, não será a última.
2 - Uso Correto do Lenço de Bolso
O a c e s s ó r i o e x t re m a m e n t e
emblemático para o estilo de vida
gentleman é um componente que, apesar
de não compreendido pelos leigos, é capaz
de realçar o efeito que um homem passa
ao vestir o traje.
Porém, antes de comprar um lenço,
deve-se ter o cuidado de aprender a usálo corretamente. Por isso, ao lado está um
guia de como deixá-lo alinhado e ter os
melhores resultados:
3 - A Manutenção dos Trajes
Conhece o famoso ditado, o traje faz o
homem? Então, se seguirmos por essa
lógica, saber cuidar de um traje faz o
cavalheiro. Não adianta ter um conjunto de três peças, produzido com o
melhor material e um corte diferenciado, se você pecar nos cuidados.
A lavagem deve ser sempre a seco, nunca utilize ferro elétrico comum e, na
hora de guardá-lo, deve ser dobrado de forma adequada, principalmente se
a calça apresentar vinco.
Aplicando essas três regras no seu dia a dia, perceberá um olhar curioso
de quem está à sua volta, querendo entender quem você é. Esse olhar vai
dizer muitas coisas, mas, principalmente, uma mensagem: respeito.
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Làura Schirmer
Assessora de Imprensa e Consultora de Comunicação
laura@ls8consultoria.com.br

Foto: Nattan Carvalho

Variedades

Raphaelli Hair Therapy e O Grão
Um novo conceito de negócio foi inaugurado em Porto Alegre: O Raphaelli Hair Therapy e O Grão Real Food. Proporcionar experiências
através do serviço de luxo, integrando cabelo, corpo e mente, foi a premissa para o casal Ana Carolina Carloto e Rafaeli Aguilheiro, que investiu
no conceito “Eco-friendly” com o objetivo de contribuir com o meio ambiente. Muito mais do que um salão de beleza, a dupla idealizou um
tipo de negócio que une dois nichos de mercado diferentes. Juntos, o café-bakery O Grão Real Food e o Raphaelli Hair Therapy trabalham em
prol do mesmo propósito: criar uma nova realidade no mundo, realçando o melhor das pessoas.

Bianca Santini no MARGS
Bianca Santini estará com a exposição “Risco e
Ar”, no MARGS, até 28 de janeiro de 2018. Tendo
curadoria de Gabriela Motta, a mostra reúne a
produção recente de Bianca. Estes trabalhos –
uma série de desenhos desenvolvidos nos últimos
meses e uma instalação elaborada no decorrer de
2017 – apresentam-se como desdobramentos
de uma pesquisa em processo. O mundo natural,
suas formas orgânicas e transitórias e a noção de
paisagem e sua materialidade são algumas das
referências que vêm alimentando a produção da
artista nos últimos tempos.Vale a pena conferir!

Foto: Divulgação

Vá de Carrão
Um novo aplicativo de transporte com carros
superesportivos de luxo já está operando em Gramado
e Canela. O “Vá de Carrão” eleva a experiência turística
a outro patamar. Dentre os carros oferecidos pelo
aplicativo estão Audi R8, Camaro, Corvette, Ferrari f430,
Lamborghini, Limousine Cadilac, Mustang e Porsche
911. Disponível para download em smartphones com
plataformas iOS e Android, foi desenvolvido pela M31
Participações em parceria com a SuperCarros. Fazer
um passeio com alguma das mais poderosas e cobiçadas
máquinas do mundo é realizar um sonho para os
apaixonados por carros, e agora todos nós podemos!

Atlântida Arte
A Gravura Galeria de Arte já está com o espaço
Atlântida Arte, no litoral norte do estado. A mostra
coletiva conta com trabalhos de 24 artistas, e a grande
área da exposição permite que todas as obras sejam
apreciadas individualmente e o público circule livremente
até o dia 10 de março de 2018. O horário de visitação
é de segunda a quinta, das 10h às 19h, e sexta e sábado
das 10h às 20h, na Av. Paraguassú, 4.200, Atlântida – RS.
Entrada franca.

Foto: Gravura Galeria

Foto: Ricardo Rimoli

Foto: Lisa Roos

Mahala Eventos une sofisticação e contato
com a natureza
A zona sul de Porto Alegre ganhará um sofisticado
espaço para eventos. Aliando a flora e a paisagem
privilegiada ao estilo contemporâneo, a Mahala Eventos
oferece opções de ambientes que permitem a realização
dos mais diversos eventos, sejam eles corporativos ou
sociais. A casa, com capacidade para receber até 400
convidados, conta com uma curadoria técnica especializada,
realizada através da parceria com grandes fornecedores
do mercado.
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QUER

QUE CHEGUE

BEM?

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.
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

Múltiplas soluções em postagem

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.
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CIRCUITO

ONNE
DECORAÇÃO

ONDE ENCONTRAR

Abilitá Móveis
Av. Castelo Branco, 4006
Torres/RS
Fones: (51) 3605 3675 / 3605 2844
atendimento@abilitamoveis.com.br
www.abilitamoveis.com.br
Adriana Leão Engenharia & Design
Rua Dr. Dário Bittencourt, 300/1001 A
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 99113 7492
eng.adrianaleao@gmail.com
www.adrianaleaoengenharia.com
/eng.adrianaleao
eng.adrianaleao
Artemag
Av. Santos Dumont, 2020
Criciúma/SC
Fone: (48) 3437 4590
www.artemag.com.br
Barbara Engel
Arquiteta
Av. Nova York 547/301
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3343 5243 / 99969 1010
barbara_engel@terra.com.br
barbara.engel.96
Boutique Dos Lustres
Rua Padre Diogo Feijó, 251
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3072 2886
www.boutiquedoslustres.com.br
By Home
Av. Dr. Maurício Cardoso
Novo Hamburgo/RS
(51) 3527 0137
www.byhome.com.br
Chateau Blanc En Provence
Rua Santos Dumont, 1061
Caxias do Sul/RS
(54) 3028 8878
www.cblanc.com.br
Costaneira
Av. Padre Cacique, 580
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3222 8131
poapecacique@costaneira.com.br
www.costaneira.com.br
Cris Schmitz
Arquitetura&interiores
Rua Veríssimo Rosa, 676
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3737 9008 / 9327 5248
studioaarquitetura.com.br
cristianaarquiteta@gmail.com
crisschmitzarquitetura
Di Germany
Estofados e cabeceiras
Av. Alexandrino de Alencar, 157
Gravataí/RS
Fones: (51) 30434059 / 991687321
medidaexata@digermany.com.br
/digermany stoff
/criscabeceiras
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Divulg
Rua São Domingos, 122
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3334 2200
www.divulg.com
Espaço do Piso
Rua Cel Bordini, 1606
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3330 3063 / 3333 9927
contato@espacodopiso.com.br
www.espacodopiso.com.br
/espacodopiso
espacodopiso
Expresso do Oriente
Av. Frederico Mentz 1561 / Loja 114 A
DC Shopping
Porto Alegre/RS
Fone: 51 3374 3182
expressodooriente
www.expressodooriente.com.br
Gobbi Novelle
Rua Quintino Bocaiúva, 890
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3321 2173
gobbi@gobbinovelle.com.br
Graça Brenner
Rua Santo Antônio 277/704
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 99332 4068
mdgarbrenner@gmail.com
/Graça Brenner
grabrenner
Gravura Galeria
Rua Coronel Corte Real, 647
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3333 1946
www.gravuragaleria.com.br
Hidritec Piscinas
Av. Sertório, 5165
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3342 3344
regiane@hidrotecpiscinas.com.br
www.hidrotecpiscinas.com.br
/Hidrotec
Isadora Stein
Fone: (51) 993074010
steindesigner@hotmail.com
/Isadora Stein
I.stein
Juliana Moura
Rua Des. Augusto Loureiro Lima, 129/101
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3737 4237 / 984494444
juliana@julianamoura.com.br
www.julianamoura.com.br
/julianamoura
julianamouraarq
Manjabosco Decor
Casemiro de Abreu, 505
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3330 9096
manjabosco@manjabosco.com.br
manjaboscodecor
/Manjabosco Decor

MD Bertollo
RS 118, 195 - Santa Cruz
Gravataí/RS
Fone: (51) 3041 3255
contato@mdbertollo.com.br
www.moveismd.com.br
Marie Hellen Mafaldo
Fones: (51) 99829 6913 / 3340 8596
hellenbottcher@gmail.com
mariemafaldo@gmail.com
mariehellenarquiteta
/marie.bottcher.77

Miriam Runge
Arquiteta
Fone (51) 3028 0338
www.runge.arq.br
miriam@runge.arq.br
mrungearq
Monica Smaniotto Pretto
e Débora Smaniotto
Rua Cel. Corte Real, 523/4
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 999681484 / 999480889
arqmonicapretto@terra.com.br
arquidebora@terra.com.br
www.smaniottoepretto.com.br
Móveis Di Bueno
Rua Antônio Cornelius, 99
São Leopoldo/RS
Fone: (51) 3588-4246
marcenariadibueno@terra.com.br
www.moveisdibueno.com.br/
/Fábrica de Móveis Di Bueno
Móveis Schuster
Av. Cel. Lucas de Oliveira, 82
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3331 8026
www.moveis-schuster.com.br
Persol Persianas
Rua Voluntários da Pátria,2576
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3222 0670
walkiria@persol.com.br
www.persolpersianas.com.br
Portobello Shop Canoas
Av. Santos Ferreira, 865
Canoas/RS
Fone: (51) 3199 8800
relacionamento@pbshopcanoas.com
www.portobelloshop.com.br
2portobelloshopcanoas
Porto Windows
Rua Silva Jardim, 78
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3028 7788
portowindows@portowindows.com.br
www.portowindows.com.br
Puxadores e Cia
Av. Maranhão, 1040
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3012 7049
mariana@puxadoresecia.com.br
www.puxadoresecompanhia.com.br
puxadoresecia

Qualitá Sul
Av. Sertório, 5950 dep 15
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 33481700
marketing@qualitasul.com
www.qualitasul.com
Rosa Tropicana
Rua Vinte e Quatro de Maio, 922
Novo Hamburgo/RS
Fone: (51) 3527 2129
www.rosatropicana.com.br
Sabrina Sbardelotto
Arquiteta e Urbanista
Rua Visconde do Herval, 1092/ 401 e 402
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3217 5326 / 99846 9473
arq.sabrina@terra.com.br
2Sarquiteturaedesign
sabrina_sbardelotto
Sleeper Baby Store
Av. Benjamin Constant, 1377
Porto Alegre/RS
(51) 30190231
www.sleeperbabystore.com.br
Stefani Arquitetura
Arq Luciana Stefani
Rua Padre Chagas, 185 | Sala 1107
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3311 1879 | 9813 5400
www.stefaniarquitetura.com.br
Stilo Elevato
Av Nilo Peçanha, 713
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3333 8200
SM Concept
Av.Teixeira Mendes,1280
Porto Alegre/RS
Fone (51) 3333 0606
www.smconcept.com.br
TC Alzaibar Moveis
Frederico Mentz, 1561- loja 180
Shopping DC Navegantes
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 35570683
Vértice Iluminação
Av. Paraná, 2360
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3328 6263
contato@verticeiluminacao.com.br
www.verticeiluminacao.com.br
Zarpellon & Araújo
Arquitetos
Rua Américo Vespúcio, 381/102
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 30610718 / 98141 1551
98141 1555
www.zarpellonaraujoarquitetos.com
arqcejaq@terra.com.br
arqcejaq@gmail.com
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A gente vai muito além do que as outras gráficas oferecem. Somos especializados em desenvolver Projetos Especiais. São materiais
fora dos padrões convencionais, seja no formato, acabamento ou tipo de impressão. Adoramos imprimir desafios no papel. Pensamos
junto com o cliente. Nossos profissionais estão preparados para dar todo o suporte necessário, inclusive elaborando protótipos.
Temos estrutura física e humana para abraçar qualquer projeto diferenciado. Se o prazo for curto, usamos nossa longa experiência.
São mais de 17 anos cumprindo prazos e entregando soluções gráficas. Afinal, nosso papel é surpreender você.
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